Em
comitiva,
vereadores
fiscalizam
serviço
de
transporte ambulatorial
Em comitiva, vereadores de Arujá realizaram na última terçafeira (30/1) uma ação de fiscalização ao setor de transporte
ambulatorial do município. O objetivo foi verificar as
condições de atendimento e funcionamento do serviço. A
diligência começou pela oficina, depois seguiu para a
prestadora de serviço Equilibrium, responsável pelas
ambulâncias, para o Centro de Saúde -2 e, por fim, para a
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Mirante, local em que
funciona o departamento de gestão dos carros.

Vereadores foram até a oficina
municipal verificar quantos
carros da Saúde estavam em
manutenção
Durante as visitas, os parlamentares puderam constatar que o
serviço é executado, mas faltam dados estatísticos mais
precisos para análise da demanda. “Não existe, por exemplo, um
levantamento sobre o número de pessoas que não são atendidas”,
afirmou o vereador Sebastião Vieira de Lira (PSDC), o Paraíba
Car. O número possibilitaria aferir a real necessidade pelo

transporte, adequando a aquisição de veículos ou mesmo a
licitação para contratação de terceirizada.

Devido às péssimas condições,
van ambulatorial deverá ser
encaminhada à leilão e Kombi –
também da Saúde – aguarda
conserto
Segundo o gestor administrativo da Equilíbrio Jefferson da
Costa Rato no período de 16/12/2017 a 16/01/2018, a empresa
prestou 407 atendimentos, sendo 150 solicitados pela
Secretaria de Saúde. Outros 113 foram identificados no
relatório apresentado aos vereadores como transferências.
Jefferson não soube pontuar qual seria a demanda não atendida.
O mesmo ocorreu no setor de gestão, localizado na Unidade do
Mirante. O encarregado Bruno Fernandes Lima afirmou que em
2017 pelo menos 45 solicitações foram recusadas – o que
significa mais de 500 pessoas sem transporte ambulatorial em
um ano. “Iniciamos o levantamento, mas de forma precária”,
reconheceu.

Equilibrium, empresa prestadora
de
serviço,
também
foi
vistoriada
Conforme explicou, o fluxo administrativo para solicitação da
ambulância ou de carros para transporte se inicia no CS-2 com
o funcionário Alexandre Domingues Rodrigues – responsável pelo
agendamento. Caso não exista disponibilidade imediata, a
solicitação é repassada a ele (Bruno), que avaliará a
possibilidade de ajustar a demanda à logística dos veículos.
Se isso não for possível, o transporte poderá ser feito pela
terceirizada (Equilíbrio).
Há três veículos da Saúde em oficinas terceirizadas,
aguardando realização de algum tipo de manutenção, de acordo
com Bruno. Na oficina municipal, havia outros três veículos,
entre os quais, uma van ambulatorial a ser destinada a leilão,
afirmou o mecânico Claudinei Miguel da Costa. A informação
diverge da passada pelo secretário de Saúde, Messias Covre aos
vereadores. Segundo ele, a van ambulatorial seria consertada.
A frota disponível (e em funcionamento) do serviço de
transporte ambulatorial é formada por seis veículos sendo uma
van, duas ambulâncias, uma Kombi e dois veículos de passeio.
Um ônibus utilizado para oferecer serviços de saúde nos
bairros continua parado na oficina, observou Paulo Henrique
Maiolino (PSB), o Paulinho Maiolino. O parlamentar chegou a
elaborar requerimento questionando o fato de o utilitário ser
mantido sem uso na oficina.

Vereadores também conversaram
com funcionários do CS-2 onde é
feito o agendamento
Direito à fiscalização
O clima ficou tenso em alguns momentos da vistoria. Os
vereadores se sentiram impedidos de exercer a função de
fiscalizadores, após negativa para liberação de relatórios de
controle. Houve necessidade de fazer um pedido formal à
Secretaria de Saúde a fim de conseguir uma autorização para
ver os documentos. O episódio ocorreu no setor de transporte
ambulatorial e na Equilibrium, prestadora de serviço da
Prefeitura.
Segundo Rogério Gonçalves Pereira (PSD), o Rogério da Padaria,
a situação é grave e vai requerer atitude firme do
Legislativo. “Iremos abrir uma CEI para apurar a atitude
desses funcionários, considerando que eles disseram receber
ordens superiores para não passar documentos a vereadores”,
explicou.
Além de Paraíba Car, Paulinho Maiolino e Rogério da Padaria,
integraram a comitiva os vereadores Renato Bispo Caroba (PT),
Rafael Santos Laranjeira (PSB), o Rafael Laranjeira, Ana
Cristina Poli (PR), a Ana Poli, Cristiane Araújo Pedro (PSD),
a Profª Cris do Barreto, Marcelo José de Oliveira (PRB), o Dr.
Marcelo Oliveira, vice-presidente do Legislativo, e Luiz
Fernando Alves de Almeida (PSDB), o Luiz Fernando, além de
assessores parlamentares.
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Vereador Marcelo Oliveira
discute melhorias para o
transporte escolar
O vereador Marcelo José de Oliveira (PRB), o Dr. Marcelo
Oliveira, iniciou uma série de reuniões com os transportadores
escolares para discutir formas de melhorar a qualidade do
serviço prestado em Arujá. O parlamentar tem ouvido as
reivindicações da categoria e discutido soluções para os
problemas junto à Prefeitura.

Dr. Marcelo realiza reuniões
periódicas com transportadores
“Queremos dar condições para que estes trabalhadores exerçam a
sua atividade com dignidade e, ao mesmo tempo, oferecer mais
segurança às crianças que utilizam diariamente este tipo de
transporte para ir à escola”, salientou Dr. Marcelo.
Segundo ele, a principal reclamação dos transportadores é a
falta de fiscalização quanto aos veículos irregulares. “Há uma
concorrência desleal, pois a categoria é obrigada a pagar
taxas, manter o carro em dia, enquanto outros fazem o mesmo
trabalho, sem esta preocupação”, afirmou.
Sua proposta é que esta atribuição seja transferida ao
Departamento de Trânsito da Prefeitura. “Os agentes ficariam
responsáveis pela verificação destes veículos, impedindo a

realização deste tipo de serviço no município, pois, além de
prejudicar a arrecadação, a atuação destas pessoas põe em
risco a vida de nossas crianças”, reforçou Dr. Marcelo que
busca alcançar um consenso quanto às providências a serem
adotadas. “Estamos trabalhando em conjunto como Executivo
neste sentido”, garantiu.
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Educação
recebe
aporte
financeiro de R$ 1,4 milhão
A pedido do vereador Marcelo José de Oliveira (PRB), o Dr.
Marcelo, foi incluído na Ordem do Dia e aprovado em duas
sessões consecutivas, realizadas na última segunda-feira
(20/3), o projeto de Lei nº 02/2017, que trata da abertura de
crédito adicional por superávit financeiro. O recurso extra –
apurado com base no saldo das contas vinculadas em 31 de
dezembro de 2016 – refere-se a repasses da União para a área
de Educação.
O valor de R$ 1.401.781,73 deverá ser investido na educação
infantil – creche e pré-escola – na alimentação escolar e no
ensino fundamental.
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Dr. Marcelo propõe criação do
Dia do Condutor de Veículo de
Transporte Escolar
Está em análise nas Comissões Permanentes do Legislativo o
projeto de Lei nº 08/2017 que institui o Dia do Condutor de

Veículo de Transporte Escolar. A propositura, lida na sessão
ordinária de segunda-feira (20/2), é de autoria do vereador
Marcelo José de Oliveira (PRB), o Dr. Marcelo.

Projeto prevê 7 de
agosto como Dia do
Motorista de Transporte
Escolar/Foto:
Trânsito

Sala

de

“A instituição deste dia é uma homenagem merecida e um
reconhecimento a esses profissionais que facilitam o dia a dia
dos pais impossibilitados de levar e buscar seus filhos na
escola”, ressaltou Dr. Marcelo. A data escolhida para a
comemoração é 7 de agosto.
Se aprovado pelo Plenário, após passar por duas votações, o
projeto será enviado à sanção do Executivo. Com o aval do
prefeito, a proposta se tornará Lei e a data incluída
oficialmente no Calendário de Eventos e Festividades do
Município.
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Dr.
Marcelo
questiona
Prefeitura sobre instalação
de válvulas de retenção de ar
em hidrômetros
O vereador Marcelo José de Oliveira (PRB), o Dr. Marcelo,
apresentou e teve aprovado o requerimento nº 11/2017 no qual
pede informações à Prefeitura de Arujá sobre as providências
que estão sendo tomadas para viabilizar a instalação de
válvulas de retenção de ar em hidrômetros instalados nas

repartições e/ou equipamentos públicos.

A medida, segundo ele, teria impacto direto na redução do
valor gasto pela administração municipal com o consumo de água
e já é autorizada por Lei Municipal – a de número nº 2821/16.
Isso porque a válvula impede que o hidrômetro gire – e isso
seja contabilizado como consumo – quando apenas o ar está
passando pela tubulação. O “fenômeno” ocorre com frequência em
ocasiões de falta de água e é motivo de inúmeras reclamações
de consumidores.
“A instalação de válvulas reduz em até 40% o valor das contas
e, no caso da administração municipal, resultaria em uma
economia considerável de recursos públicos”, salientou Dr.
Marcelo na propositura, aprovada na sessão ordinária de 6/2.
A Prefeitura tem 15 dias para enviar resposta ao Legislativo.
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Caroba recebe pastor Edimar
de
Jesus,
novo
vereador
eleito
O presidente da Câmara de Arujá Renato Bispo Caroba (PT)
recebeu o pastor Edimar do Rosário (PRB), o Edmar de Jesus, na
última segunda-feira (21/12) em seu gabinete. O gestor do
Legislativo entregou ao colega recém-eleito cópias do
Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município
(LOM).

Caroba se reuniu com grupo dos
novos vereadores em 3/11
A partir de 2017, a Câmara contará com sete novos integrantes,
sendo que seis deles assumirão o mandato pela primeira vez.
Por conta de compromissos assumidos anteriormente, Edmar de
Jesus não pode comparecer à reunião realizada por Caroba com
todos os novos eleitos em 3/11.
Na ocasião, além da entrega das Leis, o Presidente falou sobre
o funcionamento da Casa e as datas das cerimônias de
diplomação e posse a serem realizadas nos dias 14 de dezembro
e 1º de janeiro, respectivamente.
Além do pastor Edimar formam o grupo dos novos vereadores: Ana
Cristina Poli (PR), Rafael Santos Laranjeiras (PSB), Paulo
Henrique Maiolino (PSB), o Paulinho Maiolino, Cristiane Araújo
Pedro (PSD), a Profª Cris do Barreto, Edval Barbosa da Paz
(PSDB), o Profº Edval, e Marcelo José Oliveira (PRB), o Dr.
Marcelo.
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Caroba
recebe
vereadores

novos

Caroba recebe novos vereadores
na Presidência
O presidente da Câmara de Arujá Renato Bispo Caroba (PT)
recebeu na última quinta-feira (3/11) em seu Gabinete seis dos
sete novos vereadores que assumirão uma vaga no Legislativo em
2017. À exceção de Ana Cristina Poli (PR), todos os demais
exercerão a atividade parlamentar pela primeira vez.
Caroba conversou com os futuros colegas acerca das cerimônias
de diplomação e posse e também esclareceu dúvidas sobre o
funcionamento administrativo da Casa. Cada um deles recebeu
uma cópia da Lei Orgânica do Município (LOM) e do Regimento
Interno, além da lista de documentos necessários para ingresso
no cargo. A reunião ocorreu em clima descontraído e também
serviu para dar boas-vindas aos recém-eleitos. “Foi uma forma
de acolhê-los e também colocar a Presidência, assim como todos
os departamentos à disposição caso precisem de algum auxílio”,
disse Caroba.

Regimento
Interno
e
Orgânica são entregues

Lei

Conforme determina o Regimento, a Sessão Solene de posse
deverá ocorrer em 1º de janeiro, às 10h30, e será presidida
pelo vereador Rogério Gonçalves Pereira (PSD), o Rogério da
Padaria – o mais votado entre os 15 eleitos. Em seguida, os
vereadores deverão eleger o Presidente e a nova Mesa Diretora.

Edimar
Jesus

de

Participaram da reunião na Presidência: Rafael Santos
Laranjeira (PSB), o Rafael Laranjeira, Paulo Henrique
Maiolino, o Paulinho Maiolino, (PSB), Cristiane Araújo Pedro
(PSD), a Profª Cris do Barreto, Edval Barbosa da Paz (PSDB), o
Profº Edval, Marcelo José de Oliveira, o Dr. Marcelo (PRB) e
Ana Poli (PR), além dos atuais vereadores Edvaldo de Oliveira
Paula (PSC), o Castelo Alemão, Abel Franco Larini (PR), o
Abelzinho e Rogério da Padaria.
O vereador Edimar do Rosário (PRB), o Edimar de Jesus, que foi
eleito para seu primeiro mandato, não pode comparecer ao

encontro, mas agendará outra data. No último dia 17 de
outubro, ele acompanhou a sessão legislativa da Tribuna de
Honra da Casa.
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