Balanço 2017: 52 novas Leis
foram criadas por iniciativa
do Legislativo
A Câmara de Arujá analisou 2.702 proposituras durante o ano de
2017. Neste total estão incluídos, além de moções, projetos de
Lei e projetos de emenda à Lei Orgânica, 893 pedidos de
informação feitos pelos vereadores ao Executivo, por meio de
requerimentos, e mais de 1.500 indicações com sugestões para
melhoria dos serviços prestados à população. O número é 90%
maior que o registrado em 2016, quando passaram pelo crivo dos
parlamentares 1.422 propostas.

Produção legislativa aumentou
em 90% de 2016 para 2017
O impacto do trabalho também se refletiu no número de leis
elaboradas pelo Legislativo. Foram 23 em 2016 e 52 no ano
passado – aumento de 126%. Desse total, 11 referiram-se a
denominação de ruas e/ou logradouros públicos. As demais
versaram sobre assuntos ligados à saúde, educação, inclusão
social e transparência. Das 105 novas Leis criadas no
município, quase 50% foram de iniciativa da Casa. (Confira
tabela abaixo)
Na avaliação do Presidente do Legislativo, Abel Franco Larini

(PR), o Abelzinho, a produção legislativa mostra avanço e
responsabilidade. “Os números demonstram que o Legislativo
está buscando e apresentando soluções efetivas para os
problemas da população. Ou seja, atuando dentro de suas
limitações, mas com muita disposição”, salientou.
O objetivo, segundo Abelzinho, não é fazer disputa numérica.
“Queremos é que o Legislativo esteja atento à realidade da
cidade, em sintonia com as necessidades do povo e, dessa
forma, possa ter o reconhecimento dos cidadãos como seu
legítimo representante. Para isso, temos de focar na qualidade
de nossas propostas”, acredita. (Atualizado em 25/1/2018 pela
Assessoria de Imprensa)
Ainda no ano de 2017 a Câmara de Arujá foi laureada com o
Prêmio Boas Práticas Legislativas, concedido pelo Movimento
Voto Consciente, pelo projeto de autoria do vereador Renato
Bispo Caroba (PT) que obriga a Prefeitura a publicar a lista
de pacientes em espera por procedimentos do Sistema Único de
Saúde (SUS) fora do âmbito municipal. A proposta se tornou a
Lei Municipal nº 2803/16.
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Abelzinho
Superintendente e
Regional da Caixa

recebe
Gerente

A superintendente Regional da Caixa Econômica Federal Flávia
Silva Nogueira e a gerente regional Patrícia Sousa Quintino
foram recebidas pelo presidente do Legislativo, Abel Franco
Larini (PR), o Abelzinho, na manhã de sexta-feira (22/12). A
reunião contou com a participação do vereador Reynaldo
Gregório Junior (PTB), o Reynaldinho, e da
administrativa da Casa, Patrícia Oliveira.

secretária

Representantes da Caixa foram
recebidas pelo Presidente do
Legislativo
A visita foi motivada pela aprovação da Moção de Apelo nº
62/2017 de autoria de Abelzinho que trata das péssimas
condições de atendimento oferecidas pelo banco aos clientes de
Arujá. Na propositura, aprovada por unanimidade em Sessão
Ordinária de 11/12, o vereador pede providências urgentes para
melhoria dos serviços prestados no município. “É notório que a
Caixa não está cumprindo a Legislação submetendo as pessoas a
situações desumanas”, afirmou.

Flávia e Patrícia informaram que estão realizando um
mapeamento dos problemas identificados nas agências a fim de
buscar alternativas. Elas garantiram que não é perfil do banco
o tratamento atualmente dispensado em Arujá e se colocaram à
disposição para realizar ajustes e correções. Aliás, mudanças
já serão iniciadas envolvendo as duas agências do município.
No dia 15/12, o gerente geral da agência da Caixa em Arujá,
Cássio Andrade de Almeida esteve reunido com os vereadores.
Para Abelzinho, a presença das representantes da Caixa mostra
a importância da mobilização do Legislativo. “Ficamos
satisfeitos com o retorno do banco, mas queremos resultados.
Colocamos claramente os problemas e iremos acompanhar a
implementação das ações. O que não dá para aceitar é que os
arujaenses não sejam atendidos de maneira digna ao utilizar as
agências da Caixa”, salientou.
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PPA 2018-2021 é aprovado com
31 emendas
O projeto de Lei nº 50/2017 , que dispõe sobre o Plano
Plurianual (PPA 2018-2021), foi aprovado em segunda discussão
e votação pelo Plenário da Casa de Leis durante Sessão
Extraordinária realizada no último dia 15/12. A proposta, de
autoria do Executivo, recebeu 31 emendas sendo 23 de autoria
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vereadores aprovaram PPA com 31
emendas
Se mantidas, as emendas propostas pela Comissão vão permitir a
criação do orçamento impositivo e melhor controle sobre o
cumprimento das metas e execução dos programas do PPA. Já os
vereadores sugeriram a criação de um Centro Esportivo com
pista de atletismo, instalação do Centro de Especialidades, da
Ouvidoria Municipal e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Neonatal e a construção um parque no Jardim Real, entre outras
ações. (Veja tabela abaixo).
A Câmara ainda recebeu oito sugestões de arujaenses para
inclusão no PPA e na LOA. As ideias referiam-se à segurança
pública, plano de carreira para o funcionalismo público e
planejamento urbano.

A Mesa Diretora propôs 12 emendas (as de números 44 a 55/2017)
que tratam de reserva de recursos para despesas correntes da
Casa Legislativa. Para 2018, o orçamento da Câmara deverá
girar em torno de R$ 14 milhões.
As emendas nºs 37, 61, 62 e 66/2017 foram retiradas.

Prefeito e secretários também
foram chamados a esclarecer
pontos do PPA
O PPA forma com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a
Lei Orçamentária Anual (LOA) as três principais peças de
planejamento da administração pública e traz as metas e
objetivos estratégicos do município para um período de quatro
anos.
O Plano enviado à Casa foi alvo de críticas devido a uma série
de incorreções e imprecisões identificadas pelos vereadores.
A necessidade de ajustes exigiu a realização de 14 reuniões da
Comissão – três delas com o prefeito José Luiz Monteiro (PMDB)
e secretários municipais. A informação consta do parecer nº
06/2017, elaborado pela relatora Ana Cristina Poli (PR), a Ana
Poli, e acompanhado pela presidente Cristiane Araújo Pedro
(PSD), a Profª Cris do Barreto, pelo vice-presidente Edval
Barbosa Paz (PSDB), o Profº Edval, e pelos membros Edimar do
Rosário (PRB), o Pastor Edimar de Jesus, e Reynaldo Gregório
Junior (PTB), o Reynaldinho. No documento, ela também
apresenta análise de cada uma das emendas e de aspectos
jurídicos e constitucionais da peça, emitindo parecer

favorável ao PPA.
Chamado a dar explicações, o prefeito, nos termos do Parágrafo
Único do artigo 29 da Lei Orgânica do Município, encaminhou ao
Legislativo o ofício nº 709/17 alterando vários dispositivos
do PPA. “A presente mensagem visa complementar as informações
contidas no Anexo III – Planejamento Orçamentário – PPA –
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do
Programa Governamental do referido Projeto de Lei,
esclarecendo em alguns aspectos o conteúdo, as metas, as
justificativas, entre outros”, explicou José Luiz. O documento
também foi lido e aprovado em Plenário.
Para se tornar Lei, o PL nº 50/17 depende agora da sanção do
Executivo.
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Projeto que cria a Secretaria
de Segurança passará por 2ª
discussão
e
votação
na

quarta-feira (20/12)
O projeto de Lei nº 52/2017, que trata da criação da
Secretaria Municipal de Segurança Pública, passará por segunda
discussão e votação durante a 20ª Sessão Extraordinária
convocada pelo presidente Abel Franco Larini (PR), o
Abelzinho, para esta quarta-feira (20/12), às 11h30.
A propositura, de autoria do Executivo, tornou-se motivo de
duras críticas do Parlamento ao prefeito José Luiz Monteiro
(PMDB) e à sua equipe, além de estopim de um intenso bate-boca
entre o líder do governo Edvaldo de Oliveira Paula (PSC), o
Castelo Alemão, e o vice-presidente do Legislativo, Rafael
Santos Laranjeira (PSB), o Rafael Laranjeira, devido aos erros
– considerados graves e primários – identificados na proposta.

Vereadores discutem com atenção
projeto sobre criação da
Secretaria de Segurança Pública
O imbróglio entre os vereadores foi resolvido; já as falhas
ainda não. Além das 11 emendas sugeridas pela Comissão de
Obras, Serviços Públicos, Planejamento e Meio Ambiente – e
lidas no Plenário na 19ª Sessão Extraordinária de 15/12 –
outras alterações deverão ser apresentadas, adiantou o
vereador Renato Bispo Caroba (PT). “O Legislativo tem
preocupação com a segurança pública e decidiu corrigir os
vícios do projeto a fim de colocá-lo de forma adequada para
votação ainda este ano”, pontuou Caroba. Segundo ele, há

consenso sobre a necessidade de correções.
Reynaldo Gregório Junior (PTB), o Reynaldinho, subiu à Tribuna
para ratificar as observações do colega e afirmar que o
Departamento Municipal de Trânsito – ao contrário do que
consta no projeto original – será mantido na Secretaria
Municipal de Serviços. “Temos uma orientação da Câmara Federal
neste sentido e também ouvimos o pleito dos servidores”,
esclareceu.

Castelo Alemão protagonizou
momentos de tensão por conta de
criação da Secretaria de
Segurança Pública
Relator da Comissão de Justiça e Redação, Rogério Gonçalves
Pereira (PSD), o Rogério da Padaria, quis tranquilizar a
população. “Estamos trabalhando para deixar a Secretaria em
condições viáveis de ser implementada. Outras emendas serão
lidas na próxima sessão e estamos fazendo o possível para
ajustar os erros”, garantiu.
“Acredito que a população queira ver isso: um debate produtivo
e a busca pelo consenso, apesar das discordâncias”, salientou
Luiz Fernando Alves de Almeida (PSDB), o Luiz Fernando.
O vereador Edimar do Rosário (PRB), o Pastor Edimar de Jesus,
declarou apoio às emendas sugeridas e ao projeto. Castelo
Alemão reforçou a importância de a Secretaria funcionar no

próximo ano e o município estar apto a receber recursos para a
área de segurança.
Sebastião Vieira de Lira (PSDC), o Paraíba Car, decidiu mais
uma vez endurecer o discurso. “O governo está viciado em
copiar e colar e se não fizermos estas correções não há
condições de aprovação”, afirmou ao complementar: “Há um
despreparo e uma clara falta de conhecimento da Secretaria
Jurídica da Prefeitura sobre Leis”.
O projeto de Lei nº 52/2017 foi aprovado por unanimidade em 1ª
discussão e votação na Sessão Extraordinária de 15/12.
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Legislativo
cobra
melhor
atendimento
de
Caixa
Econômica a clientes
Em reunião realizada na sexta-feira (15/12) com o gerente
geral da agência da Caixa Econômica Federal Cássio Andrade de
Almeida os vereadores cobraram mais respeito do banco com os
clientes e melhorias efetivas no atendimento. O longo tempo de
espera, as filas que se estendem até a avenida Antônio Afonso
de Lima, além das poucas máquinas de autoatendimento
instaladas na agência do Centro localizada em frente à Praça
Benedito Ferreira Franco, a conhecida Praça do Coreto, foram
alguns dos assuntos abordados pelos parlamentares. O encontro
ocorreu na sede do Poder Legislativo.
“A situação está insustentável”, afirmou o vereador Edvaldo de
Oliveira Paula (PSC), o Castelo Alemão, que já havia cobrado a
presença de um representante da instituição bancária na
Câmara. Na Sessão Ordinária da última segunda-feira (11/12),
Castelo chegou a dizer que em protesto à situação dos clientes
– obrigados a enfrentar este tipo de situação para utilizar os
serviços bancários – havia decidido cancelar sua conta
corrente no banco.

Cássio Andrade debate situação
do atendimento a clientes da
Caixa em reunião
O Plenário também aprovou Moção de Apelo (nº 62/2017) de
autoria do vereador Abel Franco Larini (PR), o Abelzinho, na
qual o Presidente da Casa critica a Caixa e pede à
Superintendência providências urgentes para a solução do
problema. “É notório que a Caixa não está cumprindo a
Legislação submetendo as pessoas a situações desumanas”,
afirmou o parlamentar em sua propositura.
“Passo ali todos os dias e vejo o sofrimento de quem é
obrigado a esperar”, testemunha o vereador Edval Barbosa Paz,
(PSDB), o Professor Edval.
O vereador Luiz Fernando Alves de Almeida propôs mais
investimento em tecnologia para evitar as filas. “Precisamos
buscar caminhos e construir uma alternativa, inclusive,
envolvendo o gerente da outra agência”, sugeriu.
Renato Bispo Caroba (PT) salientou que a insistência de as
pessoas em ficar na fila não é porque querem. “O fato é que se
voltarem no outro dia, elas ficarão ali do mesmo jeito”.

Castelo Alemão cobra solução
para problema que se arrasta há
tempos
O gerente da Caixa Cássio Almeida garantiu que as preocupações
dos vereadores são também as dele. Ele reconheceu as

dificuldades. “A realidade é que a estrutura física é
inadequada. Estamos buscando um prédio maior, pois este não
comporta o número de clientes”, confessou. Segundo ele, a
mudança ainda não foi feita porque os prédios encontrados
estão distantes do Centro. “Queremos um imóvel que esteja
próximo das pessoas”.
Enquanto a busca por um novo espaço físico prossegue, Cássio
anunciou que três novos funcionários foram transferidos para
Arujá a fim de reforçar o quadro de pessoal e o setor de
autoatendimento será ampliado e modernizado ainda este ano.
Rafael Santos Laranjeira (PSB) comentou sobre a possibilidade
de ampliar o número de correspondentes da Caixa nos bairros.
“Seria uma forma de reduzir o número de clientes que precisam
fazer pagamento de boletos nas agências do Centro”.
Edimar do Rosário (PRB), o Pastor Edimar de Jesus, criticou a
falta de funcionários. “Às vezes tem apenas um atendente,
mesmo com espaços disponíveis”.
Os vereadores agradeceram a Cássio Andrade pela presença, mas
adiantaram que irão encaminhar as reivindicações à
Superintendência e agendar uma reunião conjunta com o gerente
da outra unidade para alinhar as propostas.
Também compareceram os vereadores Marcelo José de Oliveira
(PRB), o Dr. Marcelo Oliveira, Ana Cristina Poli (PR), a Ana
Poli, Cristiane Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris do Barreto,
Gabriel dos Santos (PSD) e Sebastião Vieira de Lira (PSDC), o
Paraíba Car.
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Estudantes do Colégio
visitam Câmara de Arujá

Alunos visita
Presidência

a

Sala

Ipê

da

Estudantes do terceiro ano do ensino fundamental do Colégio
Ipê visitaram a Câmara de Arujá na última quarta-feira (30/8).
O grupo foi recebido pelos vereadores Renato Bispo Caroba
(PT), Gabriel dos Santos (PSD), Edimar do Rosário (PRB), o
Pastor Edimar de Jesus, Luiz Fernando Alves de Almeida (PSDB),

o Luiz Fernando, Edval Barbosa Paz (PSDB), o Profº Edval, e
Sebastião Vieira de Lira (PSDC), o Paraíba Car.

Gabriel, Paraíba Car, Caroba,
Luiz Fernando e Professor Edval
com os alunos após conversa no
plenário Vereador João Godoy
Eles conversaram com as crianças sobre a importância do
trabalho do Legislativo para a solução dos problemas da cidade
e também responderam às dúvidas delas sobre como funciona o
Legislativo. Uma das perguntas dos alunos foi sobre a
elaboração da Leis e se todo projeto feito pelo prefeito
precisa da aprovação dos parlamentares.

Crianças ficaram atentas às
explicações dos parlamentares
Depois, os alunos participaram de uma visita monitorada às
dependências da Casa, entre as quais, o Acervo Histórico

Vereadora Jupira Figueiredo.
Também tiveram a oportunidade de conhecer o Presidente do
Legislativo, Abel Franco Larini (PR), o Abelzinho, que os
recepcionou na sala da Presidência.
Ao final do “tour” foram distribuídos exemplares da cartilha
Conheça a Casa do Povo – publicação elaborada pela Câmara –
que explica de forma didática e ilustrada o funcionamento do
Poder Legislativo.
A atividade, segundo a professora Giovanna de Luca, que
acompanhava os alunos, integra o conteúdo da disciplina de
História. A docente Elaine Conte também monitorou a atividade.
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Legislativo faz gestão por
desapropriação de área da

Prometal
Por iniciativa do vereador Reynaldo Gregório Junior (PTB), o
Reynaldinho, o Legislativo encampou a proposta de solicitar à
Prefeitura de Arujá a desapropriação do terreno onde
funcionava a empresa Prometal Produtos Metalúrgicos S/A, na
altura do km 195 da Rodovia Presidente Dutra (BR 116).
Por meio de requerimento (497/2017), aprovado na sessão
ordinária de 26/6, os vereadores solicitaram em conjunto à
administração municipal informações sobre quais providências
estão sendo tomadas para viabilizar a medida.
No documento, o Legislativo sugere que a área seja utilizada
para a instalação do setor de Zoonoses, de uma cooperação de
reciclagem local e de uma usina para reaproveitamento de
resíduos de construção civil.
“A Prometal está entre os maiores devedores do município e a
Prefeitura poderia trazer para si esta área – em decorrência
destes débitos – e aproveitar a topografia e o espaço
favoráveis para implementar diversos projetos”, afirma
Reynaldinho no documento, destacando que os entulhos poderiam
se transformar em blocos ou bloquetes para utilização em
estradas rurais.
A Prefeitura tem prazo de 15 dias para enviar resposta ao
Legislativo.
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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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LDO 2018 é aprovada com 15
emendas
O projeto de Lei nº 06/2017, que trata da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2018, foi aprovado na sessão ordinária
da última segunda-feira (26/6) com a inclusão de 15 emendas.
Os vereadores propuseram a criação de novas metas e diretrizes
para as áreas de Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico
(Veja tabela abaixo).

Resultado da votação da emenda
21/2017
As mudanças exigiram reserva de recursos da ordem de R$ 4
milhões para atendimento a programas como o de instalação de
válvulas de retenção de ar nos hidrômetros das escolas,
manutenção de convênios destinados ao transporte de alunos e
ao atendimento a pessoas com deficiência, construção de creche
no bairro do Mirante e ampliação do Centro de Fonoaudiologia.
(Veja quadro completo abaixo).
A emenda nº 07/2017 de autoria do vereador Renato Bispo Caroba
(PT) foi a que provocou mais debate em Plenário. A proposta
alterava o inciso III do artigo 37 da LDO determinando a
redução de 15% para 5% do percentual autorizado pela Casa ao
prefeito para abertura de créditos adicionais suplementares.
Na prática, restringia a autonomia do Executivo de alterar a
peça orçamentária ao longo do exercício.

Líder defendeu aprovação de
emenda que reduziu em 2%

percentual
créditos
adicionais

para abertura de
suplementares

O líder do Governo, Edvaldo de Oliveira Paula (PSC), o Castelo
Alemão, fez uma intervenção pedindo apoio a outra emenda – de
número 21/2017 – que propunha a diminuição do percentual para
13%. “Entendo que a medida atende aos anseios da Casa de
reduzir a possibilidade de alteração da LDO de maneira a não
inviabilizar o novo governo”, afirmou.
O apelo foi atendido: com dez votos favoráveis e quatro
abstenções a emenda nº 21/2017 passou. A de número 07/17 ficou
prejudicada, obtendo apenas cinco votos favoráveis.
Conforme estimativa da Prefeitura, Arujá deverá arrecadar R$
306,6 milhões no próximo ano. Desse total, R$ 87,2 milhões
serão recursos oriundos das receitas próprias, entre as quais,
o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Outros R$ 212
milhões referem-se a transferências correntes, ou seja,
valores disponibilizados ao município por meio dos governos
federal e/ou estadual.

Caroba propôs redução para 5%
A LDO deve obedecer às orientações da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) respeitando percentuais mínimos e máximos para
aplicação do dinheiro público. Pelo menos 25% da receita

resultantes de impostos deverão ser destinados à Educação; 15%
à saúde, de acordo com a emenda 29, e até 6% transferidos ao
Legislativo. As despesas com pessoal e encargos não poderão
ultrapassar 54% do orçamento.
Quatro princípios, entre os quais, a prioridade de
investimento nas áreas sociais, austeridade na gestão dos
recursos, modernização da ação governamental e a observância
do princípio do equilíbrio orçamentária tanto na previsão
quanto na execução, nortearão a administração municipal na
fixação de suas despesas.
A LDO integra, junto ao Plano Plurianual (PPA) e à Lei
Orçamentária Anual (LOA), o conjunto de peças utilizadas para
o planejamento orçamentária dos governos. Deve ser analisada
pelos vereadores, que poderão fazer emendas, e acompanhada
pela população como forma de controle social das ações dos
gestores.
Com a aprovação da LDO, a Câmara poderá iniciar o recesso
parlamentar a partir de 1º de julho.

Tabela de Emendas LDO

2018

Câmara de Arujá
Assessoria de Comunicação
imprensa.camaraaruja@gmail.com
imprensa@camaraaruja.sp.gov.br
(11) 4652-7015
Publicado em 28/06/2017
Fotos: Imprensa/CMA

Prefeito
e
vereadores
vistoriam
obras
da
UPA
Barreto e da UBS Pilar

Vereadores e prefeito na UBS da
Vila Pilar

Fachada da UPA 24 horas no
Barreto
Uma comitiva de vereadores acompanhou o prefeito José Luiz
Monteiro (PMDB) na manhã desta segunda-feira (26/6) em uma
vistoria aos prédios da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do

Parque Rodrigo Barreto e da Unidade Básica de Saúde (UBS) da
Vila Pilar. O grupo verificou o andamento das obras e a
situação dos equipamentos com o objetivo de discutir, em uma
próxima etapa, como será viabilizado o funcionamento dos
serviços.
Participaram da visita os secretários de Saúde e de
Planejamento, Messias Covre e Flávio Augusto Ferrari de Senço,
respectivamente, os vereadores Rogério Gonçalves Pereira
(PSD), o Rogério da Padaria, Renato Bispo Caroba (PT), Edimar
do Rosário (PRB), o Pastor Edimar de Jesus, Paulo Henrique
Maiolino (PSB), o Paulinho Maiolino, Rafael dos Santos
Laranjeira (PSB), o Rafael Laranjeira, Ana Cristina Poli (PR),
a Ana Poli, Luiz Fernando Alves de Almeida (PSDB), o Luiz
Fernando, e Reynaldo Gregório Junior (PTB), o Reynaldinho,
assessores, técnicos da Secretaria de Saúde e os
representantes da BEC Baquirivu Engenharia e Comércio, empresa
responsável pelas construções.
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