Câmara fecha na Sexta-feira
Santa (14/4)
Conforme determina a Lei Municipal 2467/2011, a Câmara de
Arujá não terá expediente na próxima sexta-feira (14/4),
feriado da Paixão de Cristo. O atendimento será retomado na
segunda-feira (17/4), a partir das 8h.
O calendário de feriados e pontos facultativos de 2017 está
disponível no link Transparência no site da Legislativo.
A Câmara funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das
13h30 às 17h.
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Acompanhada
de
comitiva,
deputada federal Tia Eron é
recebida
no
Legislativo
Arujaense
Acompanhada de uma comitiva de mulheres parlamentares, a
deputada federal Eronildes Vasconcelos (PRB), a Tia Eron, foi
recebida na Câmara de Arujá pelo presidente do Legislativo,
Abel Franco Larini (PR), o Abelzinho, e vereadores, na tarde
da última sexta-feira (31/3). Tia Eron, homenageada com uma
Moção de Aplausos, de autoria do vereador Edimar do Rosário
(PRB), o Pastor Edimar de Jesus, aprovada pelo Legislativo em
sessão de 27/3, reforçou seu posicionamento em favor da
emancipação feminina e pelo fim do preconceito. “Ser negra e
ser mulher em um País no qual ainda buscamos a superação de
práticas discriminatórias é muito difícil”, declarou.

Tia Eron: “ter
caráter ou não é
uma questão de
opção”

Pastor Edimar de

Jesus
entrega
placa e cópias
de moção à Tia
Eron
Tia Eron ficou nacionalmente conhecida quando, ao integrar a
Comissão de Ética da Câmara, foi voto decisivo na cassação do
então deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ). “Cumpri meu
papel como deputada ainda que na ocasião percebesse nas
pessoas ser maior a vontade de punir do que a de fazer
justiça”, afirmou Tia Eron ao criticar a atuação da imprensa.
“Perguntavam: onde está Tia Eron? Como se me escondesse.
Percebi que o Brasil bebe e come muitas vezes do prato da
imprensa, sem qualquer reflexão. A quem interessa determinadas
manchetes?”, questionou.

Público
prestigia
presença da Tia
Eron
Para Tia Eron “a semente da corrupção nasce com o ser humano e
o seu desenvolvimento é uma questão de oportunidade”. “Ter
caráter ou não ter é uma opção”, pontuou.

Pastor
Edimar
recebe Tia Eron

Ressaltando a necessidade de empoderamento das mulheres e de
valorização dos homens que também trabalham neste sentido, Tia
Eron defendeu a política de inclusão adotada pelo PRB.

Reynaldinho
junto a Tia Eron
na chegada dela
à Câmara
Na mesma linha seguiu a deputada estadual Jucélia Oliveira
Freitas (PRB), a Tia Ju, do Rio de Janeiro. “No PRB, a mulher
não tem cota. Tem vez, tem voz e tem apoio”. Ela elogiou a
capacidade da colega e disse que Tia Eron é generosa. “É uma
mulher empoderada que faz e transforma outras em mulheres
empoderadas e de atitude”.
Além da Moção de Aplausos, Tia Eron recebeu das mãos do pastor
Edimar de Jesus, uma placa e uma cópia da Moção de Repúdio
contra a proposta de Reforma da Previdência aprovada pela
Câmara de Arujá. Ele agradeceu a presença da parlamentar e
ressaltou a importância de sua visita, que encerrou as
comemorações do mês da Mulher.

Abelzinho
recepciona
Eron

Tia

Prefeito

José

Luiz fez questão
de
prestigiar
festividade
junto com viceprefeito
Dr.
Márcio Oliveira
Sebastião Vieira de Lira (PSDC), o Paraíba Car, pediu
publicamente à Tia Eron voto contrário ao projeto apresentado
pelo governo Temer.
O prefeito Jose Luiz Monteiro (PMDB) e o vice-prefeito Márcio
José de Oliveira (PRB), o Dr. Márcio Oliveira, além da
secretária-adjunto da Assistência Social, Maria Lúcia Souza
Ribeiro, a Lúcia Ribeiro, fizeram questão de prestigiar o
evento assim como as vereadoras Ana Cristina Poli (PR), a Ana
Poli, e Cristiane Araújo Pedro (PSD), a Cris do Barreto, e os
vereadores Reynaldo Gregório Junior (PTB), o Reynaldinho,
Gabriel dos Santos (PSD), Rafael dos Santos Laranjeira (PSB),
o Rafael Laranjeira, Edvaldo de Oliveira Paula (PSC), o
Castelo Alemão, Paulo Henrique Maiolino (PSB), o Paulinho
Maiolino.
Também estiveram em Arujá, o vereador de Caraguatatuba, Dênis
Guerra, as vereadoras de Taboão da Serra e São José do Rio
Preto, Patrícia Sampaio e Karina Carolina, respectivamente, a
coordenadora estadual do setor de Igualdade Racial do PRB de
Mato Grosso do Sul, Raquel Corrêa e o coordenador estadual do
setor de Igualdade Racial do PRB, Albert Silva, além de
lideranças comunitárias e partidárias.
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Saúde
fará
prestação
de
contas nesta quinta-feira
(2/2) na Câmara
A Secretaria de Saúde realizará nesta quinta-feira (2/2), a
partir das 9h, na Câmara de Arujá (Rua Rodrigues Alves, 51,
Centro) audiência pública de prestação de contas dos
investimentos feitos pela Prefeitura de Arujá no terceiro
quadrimestre de 2016.
Com base na Lei Federal nº 8689/93 e no decreto federal nº
1651/95, a administração municipal deve apresentar relatório
detalhado dos recursos aplicados no setor de saúde, assim como
a
oferta
de
serviços
disponíveis
à
população,
independentemente de sua natureza (própria, conveniada ou
contratada), para conhecimento do Conselho Municipal de Saúde

e de qualquer cidadão interessado no assunto.
A reunião contará com a presença do secretário de Saúde,
Messias Covre.
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Audiência
pública
sobre
zoneamento será dia 16/1 na

Câmara
Profissionais, associações de classe e a população em geral
terão a oportunidade de debater com técnicos da Secretaria
Municipal de Planejamento, durante audiência pública a ser
realizada na Câmara Municipal, a proposta de revisão da Lei
Municipal nº 1472/2000 que trata do Zoneamento, Parcelamento,
Uso e Ocupação de Solo.

Legislativo sediará audiência
pública sobre zoneamento
A reunião está marcada para 16/01/2017 (segunda-feira), a
partir das 18h, e tem como objetivo esclarecer quais mudanças
estão sendo estudadas pela Prefeitura no planejamento urbano
do município.
A audiência, conforme determina Edital de Convocação nº
3268/16, publicado na edição de 30/12/2016 do Diário de Arujá,
será organizada em duas etapas sendo a primeira dedicada à
explanação do tema e a segunda à participação do público. Cada
participante terá três minutos, respeitada a ordem de
inscrição, para fazer perguntas ou dirimir dúvidas sobre o
assunto. Questões não esclarecidas durante o debate – que
terá duração máxima de três horas – serão respondidas
posteriormente.
Zoneamento

Lei regulamenta
solo

ocupação

do

O zoneamento é um instrumento amplamente utilizado nos planos
diretores e que determina a divisão das cidades por áreas nas
quais incidem diretrizes diferenciadas para uso e ocupação de
solo, especialmente, os índices urbanísticos.
O zoneamento foi utilizado pela primeira vez na Alemanha, mas
foi nos Estados Unidos que ele ganhou força, a partir do
início do século XX (LEUNG, 2002).
Alguns de seus principais objetivos são:
Controle do crescimento urbano;
Proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana;
Minimização dos conflitos entre usos e atividades;
Controle do tráfego;
Manutenção dos valores das propriedades e do status
quo(JUERGENSMEYER; ROBERT, 2003; ANDERSON, 1995).
A Câmara de Arujá fica na rua Rodrigues Alves, 51, Centro
Fonte: Site Urbanidades- Urbanismo, Planejamento Urbano e
Planos Diretores/Prefeitura de Arujá
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