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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Paulinho
Maiolino
cobra
organização na distribuição
das vacinas contra febre
amarela
O vereador Paulo Henrique Maiolino (PSB), o Paulinho Maiolino,
postou um vídeo em sua página oficial no Facebook cobrando da
Prefeitura de Arujá maior agilidade e organização na
distribuição das vacinas contra a febre amarela. Ele esteve no
Centro de Saúde (CS II) na área central e constatou que não
havia doses disponíveis para aplicação. A “blitz” ocorreu na
última terça-feira (9/1).
“Secretário Messias organize melhor a sua pasta”, apelou o
vereador. Ele contou que foi acionado por munícipes, logo pela
manhã, reclamando da falta da vacina. “Publicam matéria no
jornal solicitando à população que vá aos postos e quando as
pessoas chegam não há vacina”, salientou. A situação, segundo
o vereador, só foi resolvida por volta das 11h.
A Prefeitura de Arujá informou que a Vigilância Epidemiológica
promoveu o reabastecimento das vacinas nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS’s) e a situação foi normalizada. No caso do CS II,
a unidade passa por manutenção da instalação elétrica e as
doses estão sendo levadas à Secretaria de Saúde a fim de serem
acondicionadas de forma adequada.
Além disso, conforme explicou a administração, às terçasfeiras das 9h às 10h é realizada a aplicação de BCG em bebês.
Como é necessário um cuidado maior para o procedimento, a sala
de vacinação é mantida com número reduzido de pacientes.
Especialmente, nesta semana, o trabalho começou mais cedo – às
8h – por conta do maior número de crianças à espera de
imunização.

Veja vídeo:

Na manhã de hoje registro a minha indignação com relação a
falta de organização do responsável da secretaria de saúde
para reposição de vacinas no posto da UBS unidade
central!#PopulacãoMereceRespeitoeAtenção#VacinaçãodaFebreAmar
ela
Publicado por Paulinho Maiolino em Terça-feira, 9 de janeiro
de 2018
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Agora é Lei: campanha deverá
divulgar direitos das pessoas

com câncer

Lei
2955/17
está em vigor
desde
19/10/2017
Foi sancionado pelo prefeito José Luiz Monteiro (PMDB) e
tornou-se a Lei Municipal nº 2955/2017, o projeto de Lei nº
58/2017 de autoria do vereador Paulo Henrique Maiolino (PSB),
o Paulinho Maiolino, que dispõe sobre a divulgação dos
direitos das pessoas com câncer. A Lei foi publicada na edição
de 19/10/17 do jornal Diário de Arujá.
O projeto trata da necessidade de a Prefeitura realizar
periodicamente campanhas educativas voltadas à divulgação dos
benefícios a que têm acesso as pessoas diagnosticadas com
câncer. Entre os quais, a aposentadoria por invalidez, o
atendimento prioritário na Justiça, o amparo assistencial e a
isenção de ICMS na compra de veículos adaptados.
“Ter conhecimento sobre benefícios e direitos já garantidos em
Lei estimula as pessoas a lutarem pela vida, pois as tiram da
condição de doentes, apenas, passando-as à condição de

cidadãs”, salienta Maiolino.
Segundo ele, na maioria das vezes, os meios de comunicação
divulgam somente dados negativos sobre o câncer como a perda
de cabelo, as dificuldades com a radioterapia e os gastos com
o tratamento, causando ainda mais desânimo. “Garantir acesso
adequado às informações é o mínimo que o Poder Público pode e
deve fazer em favor dessas pessoas”, defendeu.
A Lei, que deverá ser regulamentada em um prazo de 60 dias
após a publicação, prevê a divulgação das informações nos
sites públicos, mas deixa a critério da Prefeitura a definição
de outras estratégias de comunicação para alcançar o públicoalvo da campanha.
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A
pedido
de
Maiolino,
Prefeitura constrói muro de
contenção no Mirante

Trabalho foi executado
Secretaria de Serviços

pela

Moradores
pediram
intervenção do
parlamentar para
construção
de
muro
de
contenção
Em atendimento ao pedido elaborado pelo vereador Paulo

Henrique Maiolino (PSB), o Paulinho Maiolino, a Prefeitura de
Arujá, por meio da Secretaria de Serviços, realizou a
construção de um muro de contenção em uma pequena encosta
localizada na Rua da Mata, no bairro no Mirante.
A reivindicação foi feita ao parlamentar pelos moradores da
região. Segundo eles, por causa dos constantes
desbarrancamentos vários acidentes foram registrados na via
pois, na tentativa de desviar da terra que caía sobre o
asfalto, os motoristas acabavam por efetuar manobras
arriscadas e perigosas.
Maiolino fez questão de registrar o “antes” e o “depois” da
realização dos trabalhos. “Uma ação relativamente pequena faz
uma diferença enorme para quem mora no bairro”, explicou o
parlamentar, que solicitou a atuação da Prefeitura por meio
da indicação nº 829/2017.
Fotos: Gabinete Parlamentar
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Campanha do Outubro Rosa terá
caminhada
e
prédios
iluminados
A caminhada do Outubro Rosa está programada para o próximo dia
22/10. A informação foi dada pelo secretário de Sáude Messias
Covre em resposta ao requerimento nº 628/17 formulado pelos
parlamentares Ana Cristina Poli (PR), Paulo Henrique Maiolino
(PSB), o Paulinho Maiolino, Cristiane Araújo Pedro (PSD), a
Profª Cris do Barreto, e Abel Franco Larini (PR), o Abelzinho,
no qual eles questionaram a Prefeitura de Arujá sobre a
programação da campanha.
Segundo Covre, o Outubro Rosa conta com apoio
da Secretaria de Saúde, por meio da Diretoria
de Atenção Básica, e será realizado em
conjunto com a sociedade civil.

A campanha foi criada em Arujá pela Lei Municipal nº 2770/15
de autoria da então vereadora Maria Lúcia de Souza Ribeiro, a
Lúcia Ribeiro. O objetivo é conscientizar e incentivar as
mulheres a realizar exames preventivos para diagnóstico do
câncer de mama e/ou do colo do útero.

Maiolino preside Comissão de
Saúde e está propondo alteração
na Lei 2770/15 para garantir
iluminação de prédios públicos
Na sessão de 25/09, o vereador Paulinho Maiolino, que preside
a Comissão de Saúde do Legislativo, salientou a importância do
Outubro Rosa e anunciou que, pela primeira vez, os prédios da
Prefeitura e da Câmara serão iluminados. “Será uma ação
inédita que pretende lembrar a população da necessidade de
prevenção ao câncer”, afirmou.
Para garantir que a ação seja mantida, Paulinho está propondo
uma alteração na Lei 2770/15. Por meio do projeto de Lei nº
66/2017, que tramita nas Comissões Permanentes da Casa, ele
sugere o acréscimo de um parágrafo único ao artigo 2º contendo
a seguinte redação: Durante todo o mês de outubro, as fachadas
dos prédios públicos e locais de destaque do município,
receberão iluminação especial no período noturno, na cor rosa.
“Ao se deparar com as repartições públicas iluminadas, as
mulheres se lembrarão que outubro é o mês da prevenção ao
câncer e comparecerão às unidades básicas de saúde”, ressaltou
o vereador em sua justificativa.
Maiolino tem a militância na área de oncologia como prioridade
de seu mandato.
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Agora
é
Lei:
farmácias
deverão receber e descartar
remédios vencidos
Agora é Lei. Farmácias e drogarias de Arujá serão obrigadas a
receber medicamentos com prazo de validade vencido. O projeto
de Lei nº 043/2017 de autoria do vereador Paulo Henrique
Maiolino (PSB), o Paulinho Maiolino, foi aprovado pela Casa e
sancionado pelo prefeito José Luiz Monteiro (PMDB). A
Lei
Municipal nº 2931/17, publicada em 11/7 no jornal Diário de
Arujá, deve ser regulamentada em até 60 dias.

Remédios descartados de forma

irregular podem prejudicar o
meio ambiente. Foto: Site
Reciclagem.com
Conforme previsto na Lei, em seu Art. 2º, deverá ser aplicada
às farmácias o sistema de logística reversa. Os remédios
recebidos dos consumidores pelas farmácias ou estabelecimentos
similares deverão ser devolvidos ao fabricante para descarte.
“Os medicamentos, após ter vencida a sua validade, são
descartados sem critério, podendo contaminar o solo e a água”,
informou Maiolino na justificativa. Segundo ele, muitas
pessoas não sabem disso e, diferente de outros produtos como
celular, que podem ser devolvidos às lojas, os remédios,
normalmente, são jogados no lixo”, afirmou.
A Resolução nº 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) determina que todo serviço de saúde deve se
responsabilizar pelos seus próprios resíduos. No entanto, não
existe norma, em nível nacional, que obrigue as farmácias a
receber medicamentos nesta condição. A orientação para os
consumidores é que busquem a Vigilância Sanitária e/ou a
Prefeitura no caso de necessidade de jogar fora remédios fora
do prazo de validade.
“O projeto, portanto, vem suprir esta lacuna legal e colocará
Arujá na vanguarda no que se refere à preservação ambiental,
sob este aspecto”, salientou.
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Após solicitação de Maiolino,
Prefeitura realiza serviços
de manutenção na rua Jatobá

O ajudante geral Stanley com o
vereador Maiolino na rua Jatobá
A pedido do vereador Paulo Henrique Maiolino (PSB), o Paulinho
Maiolino, a Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria de
Serviços, realizou serviços de manutenção e cascalhamento na
rua Jatobá, na região do Copaco. Somente em agosto foram
executadas duas ações de recuperação da via – nos dias 7 e
22/8.
“A Prefeitura passou a máquina para melhorar o acesso dos

moradores mas com as chuvas a rua voltou a ficar
intransitável”, explicou Paulinho Maiolino que, após
solicitação dos moradores, acionou novamente a administração
municipal.
Morador da última casa da rua Jatobá, o ajudante geral Stanley
Raimundo de Oliveira disse que no período mais chuvoso é comum
eles ficarem ilhados. “Não tem como sair daqui e nem como
chegar até aqui”, explica.
Segundo o parlamentar, a Prefeitura estuda a viabilidade de
pavimentar a rua Jatobá e outras vias do bairro.
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Paulinho

Maiolino

confere

ações de melhoria na rua F no
bairro São Domingos

Maiolino reivindicou melhorias
e foi atendido pela Prefeitura
O vereador Paulo Henrique Maiolino (PSB), o Paulinho Maiolino,
foi conferir de perto as melhorias feitas pela Prefeitura de
Arujá, a seu pedido, na rua F, região do São Domingos.
Segundo ele, a via, que fica próxima à divisa com o município
de Santa Isabel, estava “praticamente” esquecida. Um dos
problemas mais graves era a falta de iluminação. “Os pais
estavam extremamente preocupados, pois as crianças voltavam da
escola no escuro”, explicou Maiolino, que havia chamado a
atenção do Executivo para o problema por meio da indicação nº
35/2017
(clique
para
ver: http://camaraaruja.sytes.net/Sino.Consulta/Documentos/Doc
umento/41492).
Além das luminárias, o parlamentar ainda solicitou o
nivelamento e cascalhamento da via, a instalação de lixeira
comunitária e de placa de identificação da rua. Os serviços de
manutenção foram executados por meio da Secretaria de
Serviços. O gestor da pasta, Leandro Larini, também esteve no
local e acompanhou a vistoria, realizada no início da semana.
“A placa e a lixeira estão sendo providenciados”, esclareceu
o vereador.

Maiolino já adiantou que se reunirá na segunda quinzena de
agosto com a prefeita de Santa Isabel, Fábia Porto (PRB). O
objetivo, segundo ele, é viabilizar uma parceria e permitir um
maior investimento na manutenção dos bairros localizados no
limite entre as duas cidades.

Assessoria de Comunicação
imprensa.camaraaruja@gmail.com
imprensa@camaraaruja.sp.gov.br
(11) 4652-7015
Publicado em 08/08/2017
Fotos: Imprensa/CMA

Agora

é

Lei.

Campanha

do

Agasalho é oficializada no
município

Lei foi sancionada pelo
presidente
da
Casa,
Abelzinho
Tornou-se Lei Municipal (2924/2017), sancionada pelo
presidente do Legislativo, Abel Franco Larini (PR), o
Abelzinho, o projeto de autoria do vereador Paulo Henrique
Maiolino (PSD), o Paulinho Maiolino, que autoriza a Prefeitura
de Arujá a realizar o mutirão do agasalho (PL nº 09/2017).
A proposta, aprovada pelo Plenário da Casa, foi vetada pelo
Executivo. A Secretaria de Assuntos Jurídicos alegou vício de
iniciativa. O veto total, no entanto, foi derrubado por 14
votos durante sessão ordinária realizada no último dia 19/6,
permitindo a sanção da Lei pela Presidência da Casa, o que
acabou ocorrendo.
A campanha, a ser iniciada no mês de março de cada ano, teria
como meta atender famílias e/ou pessoas carentes durante o
período mais frio do ano por meio da Secretaria de Assistência

Social. A iniciativa contaria com o apoio de entidades e/ou
organizações sociais.
Na justificativa, o parlamentar afirma que a campanha
possibilitaria o atendimento a quem sofre no período de
inverno, por meio da arrecadação e posterior doação de roupas
e cobertores. “Em nosso município não há muitas ações deste
tipo. Portanto, ao realizá-la, a Prefeitura contribuiria para
minimizar o sofrimento de muita gente”, ponderou.
A Lei está em vigor desde 28/06/17 quando foi publicada no
jornal Diário de Arujá.

Câmara de Arujá
Assessoria de Comunicação
imprensa.camaraaruja@gmail.com
imprensa@camaraaruja.sp.gov.br
(11) 4652-7015
Publicado em 19/07/2017
Fotos: Imprensa/CMA

Agora é Lei: projeto de
Maiolino que cria Disque
Ronda escolar é sancionado
pelo
presidente
do
Legislativo

Lei nº 2896 publicada
em 17/05/17 no jornal
Diário de Arujá
Agora é Lei. Após o Plenário da Casa derrubar o veto total do
prefeito ao projeto de Lei nº 03/2017, que cria o Disque Ronda
Escolar, a proposta de autoria do vereador Paulo Henrique
Maiolino (PSB), o Paulinho Maiolino, foi sancionada pelo
presidente do Legislativo, Abel Franco Larini (PR), o
Abelzinho, e tornou-se a Lei Ordinária nº 2895/17 – em vigor
desde 17/05.

A propositura prevê a disponibilização de um número exclusivo
para recebimento de reclamações e/ou denúncias de crimes que
ocorram nas proximidades das unidades escolares do município.
As ocorrências serão atendidas pela Guarda Civil Municipal
(GCM) que, se julgar necessário, poderá acionar a Polícia
Militar.
O objetivo, segundo Maiolino, é agilizar o atendimento às
solicitações de pais e funcionários de escolas, desafogando a
polícia estadual e, ao mesmo tempo, oferecendo melhores
condições de segurança aos alunos.
A iniciativa ainda recebeu uma emenda elaborada pela Comissão
Permanente da Criança e do Adolescente, presidida pelo
vereador Rafael dos Santos Laranjeira (PSB), o Rafael
Laranjeira, na qual é determinado o número 153 como o
destinado ao Disque Ronda Escolar.
“É obrigação do município atuar na prevenção à violência e à
ocorrência de crimes. A escola, por sua vez, é um espaço que,
devido a presença de crianças e jovens, deve ser
constantemente monitorado, a fim de evitar a ação de
indivíduos mal-intencionados. O Disque Ronda Escola está sendo
criado dentro dessa perspectiva como um trabalho complementar
aos das Polícias Civil e Militar”, salientou o parlamentar.
Leia mais sobre esse assunto:
Por iniciativa de Maiolino, Câmara aprova criação do Disque
Ronda Escolar
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