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A participação da população na elaboração da Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2017 foi tímida, mas não deixou dúvidas sobre a
proposta escolhida como prioridade para a administração
municipal no próximo ano: a construção de uma nova escola na
região do Jordanópolis.

Inês Santos, secretária de
Finanças, Paraíba Car e Castelo
Alemão
durante
audiência
pública da LOA
A antiga reivindicação de pais e alunos do bairro foi indicada
por sete das 12 pessoas que encaminharam à Câmara de Arujá
sugestões de emendas ao orçamento municipal.
“Precisamos urgente de uma escola no Jordanópolis. As nossas
crianças merecem”, escreveu Vanessa Nascimento.
“Solicitamos com maior urgência uma escola aqui no bairro do
Jordanópolis, prometida no governo anterior”, destacou Roseli
Dias Guimarães Silva.
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Em 2015, durante audiência pública da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) realizada no bairro, a demanda foi
registrada pelo então presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária Márcio José de Oliveira (PRB), o Dr.
Márcio – eleito vice-prefeito na chapa do médico José Luiz
Monteiro (PMDB) nas últimas eleições de outubro e indicado
para assumir, a partir de 1º de janeiro, a pasta da Educação.
Na ocasião, os pais explicaram que há cinco anos a Prefeitura
e o Estado compartilham o prédio, obrigando crianças de sete
anos a dividir o mesmo espaço físico com meninos e meninas de
17. Quem tem filhos na unidade reclama, não apenas da
convivência dos pequenos com os adolescentes, como também da
falta de espaço para lazer e recreação.

Os recém-eleitos Edimar de
Jesus e profª Cris do Barreto –
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sugeriu
emendas
ao
orçamento
Foi o que contou a estudante Nicolly Silva em texto enviado ao
Legislativo. “O meu pedido é para construção de uma nova
escola no Jordanópolis porque a gente usa as salas emprestadas
e não pode usar a sala de vídeo. Na hora da educação física, a
gente tem de usar o pátio, que é super pequeno, porque os
adolescentes usam a quadra”.
Na sessão de 21/11, o vereador Gabriel dos Santos (PSD)
apresentou e teve aprovado o requerimento nº 2528/16 no qual
solicita informações à Prefeitura sobre a existência de
projeto para instalação de uma nova unidade no local e qual
seria o prazo de execução da obra.

Relator
da
Comissão
de
Fiscalização
Financeira,
Castelo reforça compromisso com
população do Jordanópolis
O atual relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, Edvaldo de Oliveira Paula (PSC),o Castelo
Alemão, garantiu que os parlamentares estão atentos à
necessidade e devem incluir a emenda na peça orçamentária e
submetê-la à apreciação do plenário.

De acordo com estimativas da Prefeitura, Arujá terá R$ 260,5
milhões de receita em 2017. Desse total, cerca de R$ 90
milhões serão destinados à Educação.
Professora e recém-eleita vereadora, Cristiane Araújo Pedro, a
Profª Cris do Barreto, também apresentou emendas. Ela sugeriu
o remanejamento de R$ 540 mil para obras na Escola Municipal
Eufly Gomes. O dinheiro deverá ser destinado à cobertura e ao
fechamento da quadra esportiva, à instalação de uma cozinha
para uso dos professores e agentes de educação e à construção
e adequação do espaço externo e do playground.
Também foram recepcionadas pelo Legislativo, sugestões na área
de planejamento urbano como a revisão do Plano Diretor e a
elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O autor da
proposta, Caio Araújo, é morador de Arujá há 20 anos e chama a
atenção para a necessidade de o Poder Público priorizar o
desenvolvimento sustentável.
Edgar de Oliveira Ávila, que vive no Centro, sugeriu a
inclusão de proposta voltada aos moradores de rua. Ele pede
uma cidade mais humana e preocupada com a recuperação destas
pessoas.
Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, a
Lei Orçamentária – projeto de Lei nº 244/16 de autoria do
Executivo – passará novamente pelo crivo no plenário da Casa
junto às emendas inseridas pelos parlamentares.
Se aprovada, a peça será encaminhada à sanção do Executivo.
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