Boletim de Notícias: receba
as informações da Câmara em
seu email
As notícias da Câmara de Arujá também podem ser recebidas por
email. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no
Legislativo basta cadastrar o endereço eletrônico no link
Boletim Diário, disponível na página principal deste site
(coluna à direita), ou utilizar o Cadastre-se em nossa página
no Facebook (fan page).
O objetivo da iniciativa é criar mais uma possibilidade de
interação entre a sociedade e o Parlamento, ampliando os
canais de informação e de conhecimento sobre a atividade
parlamentar em Arujá. As notícias são enviadas uma vez por
dia, sempre que o site é atualizado.
A Câmara também marca presença nas redes sociais – Facebook,
Twitter, Google + – e mantém um canal no You Tube pelo qual
transmite ao vivo as sessões realizadas às segundas-feiras e
disponibiliza os respectivos vídeos.
No site ainda é possível acessar informações pelo celular,
baixando o aplicativo QR-Code, e compartilhar dados em todas
as redes sociais.
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Quem acessar o canal oficial da Câmara de Arujá no You Tube
–www.youtube.com.br/camaradearujaoficial– poderá conferir o
pronunciamento de cada um dos vereadores na última sessão. Os
vídeos dos discursos dos parlamentares agora são editados,
ficando disponíveis para consulta e compartilhamento. Também
são postados em vídeo separado o momento de discussão dos
projetos em Plenário. O novo serviço foi implementado no no
ano passado e está sendo executado pelo setor de Informática
da Casa.
A melhoria constante dos canais de comunicação mantidos pela
Câmara é uma meta do Legislativo e conta com apoio da
Presidência e de vários departamentos, entre os quais a
Secretaria Administrativa e a Comunicação. Tem como objetivo,
além de qualificar a informação fornecida ao cidadão,
estimular o acompanhamento do trabalho parlamentar.
Confira

e inscreva-se.

Informe-se
A Câmara ainda mantém canais oficiais no Facebook, no Twitter
(Veja abaixo), no Google + , além do site. Para receber
notícias diárias sobre a Câmara basta cadastrar o email no
Boletim de Notícias (coluna à direita na capa do Site).
https://twitter.com/Camara_Aruja
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Câmara receberá emendas ao
PPA e à LOA até terça-feira
(28/11)
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária receberá
até o próximo dia 28/11 (terça-feira) sugestões de emendas ao
Plano Plurianual (PPA 2018-2021) e à Lei Orçamentária Anual
(LOA) 2018. Os arujaenses poderão participar do trabalho de
aperfeiçoamento do orçamento da cidade por meio dos canais
oficiais de comunicação da Câmara, enviando suas propostas
para o email: camaraaruja@camaraaruja.sp.gov.br.

Orçamento e PPA estão sendo
analisados pela Câmara
Com participação expressiva da população, o Legislativo
realizou no último sábado (18/11) a audiência pública de
apresentação e discussão do PPA e do Orçamento. Os vereadores
mantiveram as críticas à ausência de metas no PPA e à falta de

clareza quanto às prioridades do governo. A reunião, que
cumpre determinação do artigo 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), ainda contou com a presença do prefeito José
Luiz Monteiro (PMDB), secretários municipais, vereadores,
lideranças comunitárias e estudantes.
Entre as reivindicações, foram registrados pedidos para
criação da Secretaria de Segurança Pública, ampliação de vagas
em escolas e creches, aumento do número de médicos nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS), instalação da Sala Rosa para
atendimento a casos de violência doméstica, implementação de
projetos para geração de energia solar e de programa
habitacional.
“A

audiência

foi

positiva,

mas

não

suficientemente

esclarecedora”, reconheceu a presidente da Comissão, Cristiane
Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris do Barreto. Segundo ela, os
vereadores farão esforço concentrado durante toda esta semana
para avaliar as demandas e definir as emendas a serem
apresentada para apreciação do Plenário.
Ana Cristina Poli (PR), a Ana Poli, relatora da Comissão,
também admitiu que faltaram dados. “Teremos de fazer muitas
correções nas peças”. As alterações deverão ser apresentadas
de forma conjunta em nome do Legislativo.
Tanto o PPA quanto a LOA deverão ser votados até dezembro.
Acesse a íntegra do PPA: Plano Plurianual (2018-2021)
Acesse a íntegra da LOA: Orçamento 2018
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Arujá
58
anos:
Cidade
comemora
aniversário
com
intensa programação
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo definiu a
programação cultural que será realizada na Praça do Coreto
entre os dias 2 e 25 de junho, em comemoração ao 165º
aniversário de fundação e 58º de emancipação políticoadministrativa de Arujá.

Vista parcial da cidade -a
partir da Câmara Municipal.
Foto:
Assessoria
de
Comunicação/Câmara de Arujá
A festividade começará com abertura oficial, tradicionalmente
realizada com a chegada do fogo simbólico e o hasteamento das
bandeiras. O evento ocorrerá às 19h do dia 2/6 (sexta-feira) e
será seguido de uma apresentação da Banda Marcial da
Secretaria de Cultura e Turismo.
No primeiro sábado de comemoração, o Encontro das Nações terá
apresentações musicais a partir das 20h. Já no domingo (4/6),
o público poderá acompanhar grupos de música e zumba, fit
dance e ritmos, a partir das 19h.
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emancipação. Foto: Imprensa/CMA
O segundo final de semana será prolongado, em virtude do
aniversário de Arujá, no dia 8/6, quinta-feira. Nesta data as
atividades começarão às 8h, quando haverá o ato cívico, e
continuarão ao longo do dia, com apresentações musicais (14h),
do coral e do grupo de dança do Centro de Convivência do Idoso
(19h) e o concerto de aniversário da Banda Marcial.
Nos dias 9/6 (sexta-feira) e 10/6 (sábado) o público também
poderá conferir grupos musicais, sendo que durante todo o
sábado a programação será voltada às crianças, pela manhã, aos
adolescentes, à tarde, e a toda a família, à noite.

Prefeitura organiza extensa
programação durante todo o mês
de junho
Já no domingo (11/6), a programação noturna está reservada
para uma oficina de catira e uma apresentação de catira com o
artista Zeca Collares. A atividade será às 19h.
A programação cultural continuará até o dia 25/6 com show
musical no dia 15, às 14h, e os Campeões do Ringue, no dia
17/6, às 19h.
De 2 a 25/06, o público ainda poderá desfrutar das opções

gastronômicas do Encontro das Nações, que terá pratos típicos
de França, China, Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Itália,
Japão, Portugal, Suíça e Uruguai.
ELM
Para comemorar o aniversário de Arujá, a Escola Livre de
Música (ELM) Edmundo Ramos Barbosa terá uma programação
especial com o projeto Música no Corredor (22/6), a Camerata
de Violões (23/6), as audições pedagógicas de alunos (28 e
29/06 e 05/07), as peças de teatro (03 e 04/07) e a
apresentação dos coros e da musicalização infantil da unidade
(06/07).
Todas as atividades serão às 19h, na própria ELM, localizada
na Rua Espanha, nº 720, no Jardim Rincão.
Meio Ambiente
Ainda dentro da programação, a Secretaria de Meio Ambiente
promoverá palestras em escolas municipais, nos dias 5 e 6/6,
além de uma caminhada ecológica com saída da Câmara, no dia
7/6.
Fonte: PMA/Foto principal: PMA
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Câmara
fecha
na
próxima
sexta-feira (21/4), feriado
de Tiradentes
Por conta do feriado nacional de Tiradentes, definido pela Lei
Federal nº 662/49, a Câmara de Arujá não terá expediente na
próxima sexta-feira (21/4). O atendimento ao público será
retomado na segunda-feira (24/4), a partir das 8h. O
calendário de feriados e pontos facultativos está disponível
no site do Legislativo, no link Transparência.

Imagem da cidade de
Tiradentes (MG). Foto:
Tiradentes.Net
História
Considerado herói nacional, Tiradentes, cujo nome verdadeiro
era Joaquim José da Silva Xavier, foi o líder da Inconfidência
Mineira. O movimento, formado no século XVIII por intelectuais
e membros da aristocracia mineira, nasceu com o objetivo de

conquistar a Independência do Brasil, em um período de muita
exploração da então colônia por Portugal. Em 1.789, no
entanto, os inconfidentes – como eram chamados os integrantes
do movimento – foram traídos por Joaquim Silvério dos Reis.
Descobertos, foram presos e julgados. Alguns, com melhores
condições financeiras, receberam penas mais brandas como o
açoite em praça pública ou o degredo.
Sem posses, Tiradentes foi enforcado. A execução ocorreu em 21
de abril de 1.792 e seu corpo, esquartejado, espalhado em
postes pela estrada que ligada o Rio de Janeiro a Minas
Gerais. Sua casa foi queimada e seus bens confiscados.
A Vila de São João Del Rey, onde nasceu, é a atual cidade de
Tiradentes.

Fonte: Sua Pesquisa
http://www.suapesquisa.com/tiradentes/
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Câmara suspende expediente
nos dias 27/2, 28/2 e 1º/3
Por conta dos festejos carnavalescos, a Câmara de Arujá não
terá expediente nos dias 27/2 (segunda-feira), 28/2 (terçafeira) e 1º/3 (Quarta-feira de Cinzas). A concessão de ponto
facultativo foi determinada por atos da Mesa Diretora – (nºs
01/2017 e 590/2017). O atendimento ao público será retomado na
quinta-feira (2/3) a partir das 8h.
A realização da 4ª Sessão Ordinária, prevista para 27/2, foi
transferida para 6/3, às 16h. O projeto de Resolução nº
01/2017, que determina a alteração de dias e horários das
sessões em caso de feriados e pontos facultativos, foi
aprovado na última segunda-feira (20/2).
O calendário de feriados e pontos facultativos de 2017 está
disponível para consulta no site da Câmara. Basta acessar o
link Transparência>Calendário.
O horário de atendimento da Casa é de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h.
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Obra da CDHU
no
Jardim
Emília.
Junho/16
O vereador Sebastião Vieira de Lira (PSDC), o Paraíba Car,
propôs à Prefeitura de Arujá a realização de um estudo técnico
destinado a identificar áreas do município propícias à

construção de
industriais.

moradias

e

instalação

de

condomínios

Na avaliação do parlamentar, a medida resolveria parte do
déficit habitacional na cidade e ainda garantiria a geração de
emprego e renda. “A combinação destas estratégias
possibilitaria um avanço considerável na economia da cidade”,
afirmou Paraíba Car ao defender o levantamento. Ele salientou,
no entanto, que os espaços empresariais seriam concedidos a
negócios de pequeno e médio portes.
A indicação nº 4781/16, aprovada na sessão ordinária de 17/10,
será encaminhada à análise do Executivo.
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