Fórum Popular abre ciclo de
debates com evento neste
sábado (19/8)
O Fórum Popular de Arujá inicia as suas atividades no próximo
sábado (19/8) a partir das 15h com uma roda de conversas sobre
Democracia Participativa. O evento, que marca o lançamento
oficial do Coletivo, ocorrerá no Salão Nobre Vereador
Francisco Rodrigues de Ávila, na Câmara de Arujá.

Lançamento do Fórum será dia
19/8 no Salão Nobre
A iniciativa conta com apoio de lideranças, ativistas,
representantes da comunidade, artistas e profissionais de
diversas áreas e pretende consolidar um espaço permanente de
diálogo sobre temas da atualidade.
Para este primeiro encontro estão confirmadas a participação
de Ivan Alex da Frente Brasil Popular, da assistente social
Cláudia Lelis e da ex-deputada estadual Ana Martins.
O vereador Renato Bispo Caroba (PT) fez questão de reforçar o
convite à população anunciando o evento da Tribuna da Casa
durante a sessão ordinária de segunda-feira (14/8). Segundo
ele, a proposta é que o Fórum estimule a discussão sobre a
conjuntura nacional e local, “a partir dos mais diversos
pensamentos” e seja realizado periodicamente.

A entrada é gratuita.
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Arujá
sediará
audiência
pública do Ferroanel no dia
25/7 (terça-feira)
Prevista inicialmente para o dia 13/7, Arujá sediará a
audiência pública sobre o projeto do Ferroanel Norte no dia
25/7 (terça-feira). A reunião, coordenada por técnicos da
Dersa, responsáveis pelo Estudo e Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA), será realizada no Clube União (Avenida
Amazonas, 100), a partir das 17h – mesmos horário e local.

Trajeto do Ferroanel. Imagem:
Dersa
O Ferroanel Norte será um ramal ferroviário de 53 quilômetros
de extensão que interligará as estações de Perus, em São
Paulo, e de Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, em área contígua
ao traçado do Rodoanel. Sua implantação evitará que trens de
carga compartilhem os mesmos trilhos da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM).
No trecho de Arujá, o Ferroanel percorrerá cerca de 44
quilômetros, margeando parte dos trechos Norte e Leste do
Rodoanel Mário Covas.
O objetivo da Dersa é finalizar o projeto de engenharia até
setembro deste ano. O empreendimento tem custo estimado de R$
3,4 bilhões. Concluído, o Ferroanel deverá retirar das
rodovias cerca de 7 mil caminhões, melhorando a logística e
reduzindo o custo para o transporte de mercadorias.
No Alto Tietê, o Ferroanel ainda cortará os municípios de
Guarulhos e Itaquaquecetuba.
Consulta
Uma cópia do EIA-RIMA está disponível para consulta na sede da
Prefeitura de Arujá e também no site da Dersa.
Acesse: EIA-RIMA FERROANEL NORTE
Com informações do Diário de Arujá/Dersa/Prefeitura de Arujá

Imagem principal: Matéria publicada no jornal Diário de
Arujá/20.05.17. Foto: PMA
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Festividades em comemoração
aos 58 anos de Arujá começam
dia 2/6

Barracas
ficaram entorno
da
conhecida
Praça
do
Relógio
As festividades do aniversário de 58 anos de Arujá serão
realizadas entre os dias 2 e 25 de junho. O calendário, que
inclui o tradicional Encontro das Nações e a programação de
shows, foi definido pela comissão organizadora das
festividades em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo.
A abertura da festa está programada para a noite do dia 2, com
o hasteamento das bandeiras. O Encontro das Nações acontecerá
nos finais de semana entre os dias 2 e 25. Uma das principais
mudanças será a disposição das barracas de comida, que
ocuparão os dois lados da Praça do Primeiro Centenário,
popularmente conhecida como Praça do Relógio (ao lado do
Coreto).
Já a programação de shows está sendo definida. Os eventos
devem ocorrer no Centro Residencial (o aluguel do espaço é uma
responsabilidade da empresa que será contratada para montar a
estrutura dos palcos). A previsão é de que a definição do

grupo empresarial que fará a contratação dos artistas ocorra
em breve, após a conclusão da concorrência pública.
“É importante ressaltar que todas as decisões estão sendo
tomadas de forma democrática, por meio da comissão de
festividades, que é composta pelo Conselho de Cultura e
representantes dos músicos, dos trabalhadores das barracas de
comidas típicas, do Legislativo e Executivo, entre outros”,
destaca o secretário de Cultura e Turismo, Hassin Ali Hammoud,
o Hassune.
Bandas locais
A participação das bandas locais nas festividades está
garantida e, nos próximos dias, será divulgado no site e
facebook da Prefeitura o formato de seleção dos grupos.

Fonte/Foto: Prefeitura de Arujá
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“Sociedade está cada vez mais
crítica e exigente com a
classe
política”,
diz
deputado Lucena
O deputado federal Roberto de Lucena (PV-SP) marcou presença
na abertura do ano legislativo na Câmara de Arujá. Bastante
cumprimentado, o congressista ocupou a Tribuna de Honra e
discursou durante a sessão ordinária realizada na última
segunda-feira (6/2) no plenário Vereador João Godoy.

Roberto
Lucena
Tribuna
Honra

de
na
de

“O mundo está vivendo transformações importantes. Estas
transformações acontecem em uma velocidade impressionante e é
preciso que a classe política, disposta a discutir, a debater
a cidade e os assuntos de interesse da sociedade e da
coletividade se apercebam dessas mudanças, dessas
transformações sociais”, alertou o deputado.

Lucena
é
cumprimentado
por Ana Poli
(PR)
Ao analisar o momento político vivido pelo País, Lucena
afirmou com convicção que o Brasil está mudando e a percepção
das pessoas sobre os políticos também. “A sociedade está cada
vez mais crítica e em busca de informações; desejando uma
política feita em uma frequência diferente, desejando mais
transparência, desejando mais organização e ética em relação
aos gastos públicos. E este é o grande desafio que temos”.
Lucena ainda ressaltou que a classe política “não pode ficar
em uma redoma”, desconectada dos interesses da população.
Valorizou o trabalho dos vereadores e os reclamos dos
moradores dos bairros ao dizer que “o Brasil começa nas
cidades”.

Dr.
Marcelo
recebe Roberto
de Lucena
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Plenário da Casa
Ao ouvir críticas em relação à saúde, Lucena pregou a união
dos deputados da região. “É preciso compreender que não
estamos em campanha, estamos exercendo mandatos e levando com
consideração as verdadeiras demandas da sociedade. Os
deputados federais, os deputados estaduais do Alto Tietê,
independentemente das cores partidárias e das ideologias
políticas, têm obrigação de dar as mãos junto ao governo do
Estado, junto ao governo municipal para melhorar a vida das
pessoas em nossas cidades e em nosso Estado.”
As reformas trabalhista e da previdência também foram
lembradas pelo deputado em sua fala ao Legislativo. “Este ano
promete muito, principalmente, em função da agenda nacional.
Precisaremos ficar atentos pois são assunto de grande
interesse social”, concluiu.
O deputado viajou em seguida para Brasília onde na terça-feira
(7/2) a Câmara Federal abriria oficialmente os trabalhos de
2017.
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Repasse da Nova Dutra a Arujá
supera R$ 1,5 milhão em 2016
Arujá recebeu, no ano passado, mais de R$ 1,5 milhão da
concessionária CCR Nova Dutra, responsável pela administração
da rodovia Presidente Dutra (BR 116). O montante refere-se a
5% do valor bruto do Imposto sobre Serviços de Quaisquer
Natureza (ISSQN), gerado pela cobrança das tarifas de pedágio.

Acesso à Dutra em Arujá/Foto:
Lumix Art Filmes
O repasse é feito de forma
proporcional entre as cidades
conforme a participação de
limite territorial, ou seja,
de acordo com a quilometragem
voltada para a rodovia. Desde
o ano de 2000, quando passou
a vigorar a nova Lei do
ISSQN, foi recolhida a quantia de R$ 52 milhões aos três
municípios cortados pela Dutra na região do Alto Tietê: Arujá,
Guararema e Santa Isabel. Se forem consideradas as 36 cidades
servidas pela via Dutra, o valor transferido supera R$ 630
milhões.
O montante de 2016 destinado a Arujá é 3,6% maior que o
apurado em 2015, segundo informações fornecidas pela
concessionária e publicadas na edição de 24/01/17 do jornal

Diário do Alto Tietê.
Ascendino Mendes, presidente da CCR NovaDutra, reforça a
responsabilidade social da concessionária. “O repasse de ISSQN
gera um ciclo extremamente positivo. A CCR NovaDutra presta um
serviço de qualidade e parte da receita arrecadada é revertida
aos municípios em forma de recursos pelo imposto. Todas as
cidades às margens da rodovia recebem a alíquota máxima do
ISSQN, com isso, a via Dutra contribui para o desenvolvimento,
crescimento e investimentos nas cidades”, salientou.

Fonte: CCR Nova Dutra/DAT
Fotos: Lumix Art Filmes
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TCE
pede
esclarecimentos
sobre duplicação da SP-88 e
abertura
de
envelopes
é
novamente adiada

Trecho da Mogi Dutra em Arujá
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) aguarda
posicionamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) para
dar continuidade ao processo licitatório destinado à
contratação de empresa para execução das obras de duplicação
da Rodovia Pedro Eroles (SP 88), conhecida como Mogi-Dutra, no
trecho compreendido entre Arujá e Mogi das Cruzes.
O TCE solicitou esclarecimentos sobre a concorrência após a
interposição de recursos por um dos participantes. Segundo a
assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Logística e
Transportes, todas as informações foram prestadas ao órgão no
último dia 9/1. O pedido do Tribunal retardou mais uma vez a
abertura dos envelopes – prevista para 3/1.
A licitação para duplicação da rodovia, adiada em 2015, foi
reaberta em setembro de 2016 na modalidade concorrência

internacional. O investimento previsto é de R$ 174 milhões,
financiado pelo Banco Mundial. A obra será executada entre os
quilômetros 32 e 39,4 e incluirá a construção de dois viadutos
e quatro passarelas, além de melhorias em toda a extensão da
via.
O vereador Rogério Gonçalves Pereira (PSD), o Rogério da
Padaria, solicitou no ano passado à Prefeitura de Arujá o
projeto revisado de duplicação em atendimento a pedido dos
moradores. Leia mais sobre o assunto:
Rogério da Padaria solicita projeto de duplicação da Rodovia
Mogi-Dutra
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Câmara
também
integrou
mobilização pelo retorno do
capitão Rodrigo
O Poder Legislativo também integrou a mobilização pelo retorno
do capitão Rodrigo Fernandes à 3ª Companhia da Polícia Militar
de Arujá. O policial militar retomou o comando do efetivo que
atua no município no último dia 3/1. Os vereadores
apresentaram e votaram uma Moção de Apelo (nº 269/16) pedindo
a várias autoridades, entre as quais, o governador do Estado
de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), a revogação da decisão
que transferiu Fernandes em junho do ano passado para
Guarulhos, onde permaneceu por seis meses.
Na ocasião, os parlamentares demonstraram surpresa com a
medida e lamentaram a transferência do comandante. Leia mais
sobre o assunto:
Legislativo aprova moção pela permanência de Capitão Rodrigo
a frente do Batalhão da PM em Arujá

Em entrevista aos jornais da cidade, Fernandes reforçou seu
compromisso com ações para aproximar o efetivo da comunidade e
garantiu que a PM manterá o trabalho de inteligência na busca
pela redução da criminalidade.
“Volto à cidade para reativar e ampliar os projetos de polícia
comunitária, tal como, o Vizinhança Solidária, além de ampliar
a parceria com as associações de bairro e como sempre 24h de
portas abertas ao cidadão de Arujá. Vamos sempre primar pelo
policiamento inteligente e a constante busca de redução de

indicadores criminais”, enfatizou.

*Com informações dos jornais Diário de Arujá e Jornal da
Cidade
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Projeto
que
regulamenta
atuação da Guarda Municipal é
aprovado com cinco emendas
Com cinco emendas, a Câmara de Arujá aprovou, durante sessão
extraordinária realizada nesta quinta-feira (27/10), o projeto
de Lei nº 242/16, que regulamenta a atuação da Guarda Civil
Municipal (GCM). A proposta, de autoria do Executivo, atende

as exigências da Lei Federal nº 13.022/14 – que instituiu o
Estatuto das Guardas Municipais.

Lei que
aprovada

regulamenta

GCM

é

Agora, o projeto será enviado à sanção do prefeito Abel Larini
(PR). Se tornado Lei, conforme aprovado pela Casa, o Executivo
terá 60 dias, após a publicação, para nomear a Comissão que
ficará responsável pela coordenação dos trabalhos. Caberá a
este grupo encaminhar os estudos necessários para o armamento
da Guarda, a definição das atribuições dos empregos criados na
Corporação, a criação da Ouvidoria e da Corregedoria e o
estabelecimento dos critérios para escolha do Diretor
Comandante, Diretor Comandante Adjunto, Corregedor, Ouvidor e
membros do Conselho Social das Atividades de Segurança.
A Comissão deverá ser constituída de forma paritária com
membros indicados pelo Prefeito e pelos guardas municipais.

Guardas acompanharam sessão
Tanto o prazo para nomeação quanto a paridade exigida na

Comissão foram incluídas por meio das emendas apresentadas
pelos vereadores Renato Bispo Caroba (PT), presidente do
Legislativo, Júlio Taikan Yokoyama (PSDB), o Júlio do Kaikan,
e Rogério Gonçalves Pereira (PSD), o Rogério da Padaria. Eles
também propuseram nova redação aos incisos I a VII do artigo
7º, limitando, em termos percentuais, o número de cargos a
serem criados na corporação.
Uma quinta emenda, de autoria da Comissão de Saúde, Educação e
Assistência Social foi inserida na Ordem do Dia, por
deliberação do plenário. Ela revoga disposições contrárias a
nova lei.
Antes de iniciada a votação, porém, a sessão chegou a ser
interrompida a pedido do vereador Vicente Nasser do Prado
(PR), o Souzão, para que, a portas fechadas, os parlamentares
pudessem discutir o conteúdo das emendas. Somente duas delas,
de autoria do vereador Gabriel dos Santos (PSD), foram
rejeitadas.
O PL 232/14 recebeu dez votos, sendo aprovado por unanimidade.
Votaram favoráveis: Abel Franco Larini (PR), o Abelzinho,
Edvaldo de Oliveira Paula (PSC), o Castelo Alemão, Jussival
Marques de Souza (PMDB), Valmir Moreira dos Santos (PRB), o
Valmir Pé no Chão, Vicente Nasser do Prado (PR), o Souzão,
Reynaldo Gregório Junior (PTB), o Reynaldinho, Odair Neris
(PSB), o Mano’s, além de Gabriel, Renato Caroba e Júlio do
Kaikan votaram favoráveis.
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Rogério
da
Padaria
pede
manutenção de parquinho e
academia na Chácaras Copaco
Serão encaminhadas à Prefeitura de Arujá para providências
duas indicações – nºs 4771/16 e 4772/16 – elaboradas pelo
vereador Rogério Gonçalves Pereira (PSD), o Rogério da
Padaria, solicitando a reforma do parquinho e a manutenção da
academia ao ar livre, localizados na avenida Antimônio, no
bairro Chácaras Copaco.
Segundo Rogério, a melhoria no parquinho é reivindicada pelos
moradores por ser o único espaço de recreação das crianças do
bairro. Já a academia está, conforme relata na propositura, em
“péssimo estado e com os aparelhos enferrujados”,
impossibilitando sua utilização.
Os pedidos foram aprovados na sessão da última segunda-feira
(17/10) e serão encaminhados à análise do Executivo.
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