ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 14ª (DÉCIMA QUARTA)
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, DO ESTADO DE SÃO PAULO,
REALIZADA EM 17 ABRIL DE 2017.

RESUMO: Comparecimento. EXPEDIENTE:
Correspondência, Leitura do Projeto de
Resolução nº 004/2017 e Leitura do Projeto de
Resolução nº 005/2017.Única discussão e
votação do encaminhamento das indicações nºs:
534 a 582/17. Leitura e única discussão e votação
dos Requerimentos de nºs:284 a 310/17 e Leitura,
única discussão e votação da Moção nº 18/2017.
PALAVRA LIVRE: Pronunciamentos. ORDEM
DO DIA: 2ª Discussão e votação do Projeto de Lei
nº 004/2017, 2ª Discussão e votação do Projeto
de Lei Legislativo nº 005/2017, 2ª Discussão e
votação do Projeto de Lei Legislativo nº 009/2017,
2ª Discussão e votação do Projeto de Lei
Legislativo nº 019/2017, 2ª Discussão e votação
do Projeto de Lei Legislativo nº 028/2017, 1ª
Discussão e votação do Projeto de Lei Legislativo
nº 016/2017, 1ª Discussão e votação do Projeto
de Lei Legislativo nº 009/2017, 1ª Discussão e
votação do Projeto de Resolução nº 002/2017,
Única discussão e votação do Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/2014, Única discussão e
votação do Projeto de Resolução nº 004/2017 e
Única discussão e votação do Projeto de
Resolução nº 005/2017 USO DA PALAVRA –
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Pronunciamentos;
Encerramento

No dia 17 de abril de 2017, no município de Arujá, do Estado de São Paulo, em seu
plenário, na Rua Rodrigues Alves nº 51, realizou a Câmara Municipal de Arujá a 11ª
(DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA de sua 14ª (DÉCIMA QUARTA) Legislatura,
sob a presidência do Vereador ABEL FRANCO LARINI, secretariado pelos vereadores:
GABRIEL DOS SANTOS Primeiro Secretário, e EDIMAR DO ROSÁRIO, Segundo
Secretário. Consultado o livro de comparecimento, constatou-se a presença, além dos já
acima nomeados, dos vereadores: ANA CRISTINA POLI, CRISTIANE ARAÚJO PEDRO,
EDVAL BARBOSA PAZ, EDVALDO DE OLIVIERA PAULA, LUIZ FERNANDO ALVES DE
ALMEIDA, MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE MAIOLINO, RAFAEL
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SANTOS LARANJEIRA, RENATO BISPO CAROBA, REYNALDO GREGÓRIO JÚNIOR,
ROGÉRIO GONÇALVES PEREIRA e SEBASTIÃO VIEIRA DE LIRA. Havendo número
regimental SENHOR PRESIDENTE, 18 horas e 17 minutos (dezoito horas e dezessete
minutos), foram abertos os trabalhos da presente sessão. O SENHOR PRESIDENTE
cumprimentou em especial a Secretária de Assistência Social Senhora Maria Luzia e sua
equipe. EXPEDIENTE: Não haverá aprovação de Atas. Correspondências: Ofício nº
156/DA/2017, do Executivo Municipal, encaminha documentos - Balancete da Receita e
Balancete Analítico da Despesa, referentes ao mês de março de 2017. Email da Elektro,
complemento de resposta ao Requerimento nº 084/2017. Comunicados CM030733 e
CM030734/2017 do Ministério da Educação, informa a liberação de recursos para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício Circular nº 01/2017, da Câmara
Municipal de Guararema, encaminha cópia do Requerimento nº 06/17, de autoria do
Vereador Odvane Rodrigues da Silva - repúdio e indignação à Proposta de Emenda
Constitucional - PEC 287/2016. Ofício nº 164/DA/2017, do Executivo Municipal,
encaminha respostas aos Requerimentos nºs 194 a 228/2017. Ofício nº 169/DA/2017, do
Executivo Municipal, encaminha respostas aos Requerimentos nºs 174 e 182/2017.
Telegrama da Deputada Federal Tia Eron, agradecimento à homenagem na solenidade
“Mulher Negra Resistente, Luta no Século XXI”. Leitura do Projeto de Resolução nº
004/2017 – Autoriza a participação de vereadores da Câmara Municipal de Arujá na XV
Marcha dos Vereadores 2017. Autoria: Mesa da Câmara. Leitura do Projeto de
Resolução nº 005/2017 Autoriza a participação de vereadores da Câmara Municipal de
Arujá no 61º Congresso Estadual de Municípios. Autoria: Mesa da Câmara. SENHOR
PRESIDENTE colocou em Única votação do encaminhamento das Indicações de nºs
534 a 582/17. Em votação, foram aprovadas as indicações. Leitura, única discussão e
votação dos Requerimentos de nºs 284 a 310/17. O SENHOR PRESIDENTE informou
que os Requerimentos seriam discutido e votado por Vereador. Leitura, única discussão
e votação do Requerimento de nº 284/17 de autoria da Vereadora Ana Poli. Em
discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foi aprovado pela unanimidade dos
Vereadores. Leitura, única discussão e votação dos Requerimentos de nºs 285 e
286/17 de autoria da Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Em discussão, ninguém se
manifestou. Em votação, foram aprovados pela unanimidade dos Vereadores. Leitura,
única discussão e votação dos Requerimentos de nºs 287 a 291/17 de autoria do
Vereador Edimar do Rosário. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foram
aprovados pela unanimidade dos Vereadores. Leitura, única discussão e votação do
Requerimentos de nºs 292 a 296/17 de autoria do Vereador Edval Barbosa Paz. Em
discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foram aprovados pela unanimidade dos
vereadores. Leitura, única discussão e votação dos Requerimentos de nºs 297 e
298/17 de autoria do Vereador Gabriel dos Santos. Em discussão, ninguém se manifestou.
Em votação, foram aprovados pela unanimidade dos Vereadores. Leitura, única
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discussão e votação dos Requerimentos de nºs 299 a 303/17 do Vereador Rafael
Laranjeira. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foram aprovados pela
unanimidade dos vereadores. Leitura, única discussão e votação do Requerimento de
nº 304 e 305/17 de autoria do Vereador Reynaldo Gregório Junior. Em discussão, ninguém
se manifestou. Em votação, foram aprovados pela unanimidade dos Vereadores. Leitura,
única discussão e votação do Requerimento de nº 306/17 de autoria do Vereador
Rogério Gonçalves Pereira. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foi
aprovado pela unanimidade dos Vereadores. Leitura, única discussão e votação dos
Requerimentos de nºs 307 a 310/17 de autoria do Vereador Sebastião Vieira de Lira. Em
discussão. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, foram aprovados pela
unanimidade dos Vereadores. Leitura, única discussão e votação da Moção nº
018/2017 – Parabenização à Secretária da Assistência Social Maria Luzia Salles Couto e
sua equipe de trabalho. Autoria: Vereador Rafael Laranjeira Parabenização à Revista
Destaque. Autoria: Poder Legislativo. O SENHOR PRESIDENTE aproveitou e
cumprimentou as Ex-vereadoras Maria Lúcia e Efigênia. Em discussão. O Vereador
RAFAEL parabenizou a Secretária Maria Luiza e toda a equipe da Secretaria de
Assistência Social pelo trabalho realizado. Contou sobre o trabalho humanizado realizado
da Secretária de Assistência Social e da sua equipe e os motivos pelo qual fez essa
Moção. A Vereadora ANA POLI cumprimentou a todos principalmente os homenageados.
Explicou que trabalhou durante 8 (oito) anos na Secretaria de Assistência Social. Falou
sobre todos os setores de atendimento da Secretaria de Assistência Social e todo trabalho
realizado. Solicitou que enviassem para a Diretorias Regionais de Assistência e
Desenvolvimento Social (DRAS) da Grande São Paulo Leste em Mogi das Cruzes e a
Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. O Vereador SEBASTIÃO
cumprimentou a todos. Parabenizou o autor e as homenageadas, porem com ressalvas.
Cobrou melhor atendimento do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). O Vereador
REYNALDO cumprimentou a todos. Parabenizou o autor, a Secretária e a equipe da
Secretaria de Assistência Social. Solicitou subscrever a Moção, e que também, enviasse
aos lugares que a Vereadora Ana Poli sugeriu. Aproveitou e explicou que o PAT não
pertencia a Secretaria de Assistência Social, mas a Secretaria de Desenvolvimento
Urbano. O Vereador GABRIEL cumprimentou a todos. Agradeceu a Senhora Maria Luiza
e sua equipe e engrandeceu o desempenho no serviço. Informou mais uma vez que o
PAT, pertencia a outra Secretaria. O Vereador ROGÉRIO parabenizou o autor. Enalteceu
o bom trabalho da Secretaria de Assistência Social e parabenizou a todos. O Vereador
PAULO MAIOLINO parabenizou o autor. Elogiou o bom serviço desenvolvido pela
Secretaria de Assistência Social e o trabalho humanizado. O Vereador EDIMAR
cumprimentou a todos. Parabenizou o autor e a toda a Secretaria de Assistência Social.
Agradeceu o bom atendimento da Secretária. Solicitou subscrever a Moção. O Vereador
EDVALDO cumprimentou a todos, em especial as homenageadas. Contou que todas as
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pastas foram criticadas, mas a Secretaria de Assistência Social sempre foi muito bem
conduzida. Disse que era favorável. Parabenizou o autor e Secretária. O Vereador
RENATO cumprimentou a todos, em especial a Secretária e a equipe. Explicou que a
Moção estava homenageando a capacitação da Secretária em resolver os problemas.
Explicou que trabalhou na Secretaria de Assistência Social e que conhecia a determinação
e bom atendimento com as pessoas. O SENHOR PRESIDENTE cumprimentou a todos
da equipe e enalteceu o bom trabalho. Ninguém mais se manifestou. Em votação, foi
aprovado pela maioria dos Vereadores, com abstenção do Vereador Sebastião. O
SENHOR PRESIDENTE suspendeu a sessão as 18h55min (dezoito horas e cinquenta e
cinco minutos) para uma foto com a Secretária de Assistência Social e sua equipe.
Reiniciou a sessão as 18h58min (dezoito horas e cinquenta e oito minutos). PALAVRA
LIVRE: O Vereador SEBASTIÃO informou que não esteve presente na foto, pois achava
a Secretaria Assistência Social deficiente. Falou sobre o seu posicionamento. O Vereador
EDVAL cumprimentou a todos. Alegou que muitas coisas precisavam mudar. Disse que
eles faziam proposituras, mas não eram atendidos. Falou que era muito difícil fazer
trabalho social na Cidade de Arujá, pois o mesmo já atuava na Cidade há 23 anos. O
Vereador GABRIEL cumprimentou a todos. Agradeceu a aprovação do Requerimento nº
247/17. Justificou seu pedido e solicitou estudo na região. Falou sobre seu pedido com
referência à Avenida Renova. Concordou com alguns termos da explicação do Vereador
Sebastião. Solicitou união ao Vereadores. O Vereador LUIZ FERNANDO cumprimentou a
todos. Solicitou sensibilidade em atendimento aos pedidos feitos a Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, sobre as podas de árvores. Elogiou o trabalho da Secretaria de
Assistência Social. Questionou a competência do Secretário do Meio Ambiente. O
Vereador ROGÉRIO cumprimentou a todos. Agradeceu a aprovação da sua propositura
com a solicitação sobre a licença de todos os postos de gasolina. Reclamou sobre a
dificuldade de abertura de uma Microempresa. Comentou sobre uma fala infeliz do
Secretário Ciro Dói. Elogiou a Audiência Pública do Secretário de Educação na Prefeitura
de Arujá e seus planos para Educação no Município. O Vereador REYNALDO
cumprimentou a todos. Solicitou a inclusão para única discussão e votação os projetos de
Resolução nºs 004 e 005/17 na Ordem do Dia da presente sessão. Concordou com a fala
do Vereador Gabriel. Informou que também fez um requerimento solicitando a abertura de
uma rua para desafogar o transito na região, mencionada pelo Vereador Gabriel.
Parabenizou mais uma vez a equipe da Secretaria de Assistência Social. O SENHOR
PRESIDENTE colocou a solicitação verbal do Vereador Reynaldo para inclusão na pauta
da presente sessão, em única discussão e votação dos projetos de Resolução nºs 004 e
005/17 na Ordem do Dia da presente sessão. Em votação foi aprovado com a
unanimidade dos Vereadores. A Vereadora ANA cumprimentou a todos. Retificou sua fala,
explicou que havia mencionado o PAT, mas essa Pasta já não pertencia mais a Secretaria
de Assistência Social. Solicitou a correção do nome da Secretária na Moção. Falou sobre
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o pátio onde são guardados os veículos apreendidos. O Vereador RAFAEL cumprimentou
a todos. Falou sobre a Moção. Comentou sobre a Audiência Pública de Educação e sobre
o novo sistema de apostilamento. Informou que usou o sistema de apostilamento na sua
formação e que aprovava. O Vereador RENATO cumprimentou a todos. Falou que
solicitou planejamento do Executivo, porém até o momento não recebeu resposta.
Explicou que a Secretaria de Assistência Social era uma exceção. Parabenizou o Plano
de Ação da Secretaria de Educação apresentado na Audiência Pública pelo Secretário de
Educação. Falou sobre a vantagem do novo sistema de ensino. Reclamou sobre o
Secretário de Obras e disse que ele não respeitava o Legislativo. Solicitou que o Prefeito
cobrasse atitudes dos Secretários sobre os cem dias. ORDEM DO DIA: 2ª Discussão e
votação do Projeto de Lei nº 004/2017 – Estabelece os percentuais da revisão geral
anual do artigo 37, inciso X da Constituição Federal com o aumento dos salários para os
funcionários da Prefeitura Municipal e dá outras providências. Em discussão, ninguém se
manifestou. Em votação foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores. 2ª discussão e
votação do Projeto de Lei Legislativo nº 005/17 – Autoriza o Município a distribuir
medicamentos básicos nos Prontos Atendimentos aos Munícipes, durante o final de
semana, feriados e ponto facultativo e dá outras providências. Autoria: Vereadora
Cristiane Araújo Pedro. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação foi aprovado
pela unanimidade dos Vereadores. 2ª discussão e votação do Projeto de Lei
Legislativo nº 009/17 – Autoriza a Prefeitura Municipal de Arujá a realizar anualmente o
mutirão do agasalho e dá outras providências. Autoria: Vereador Paulo Maiolino. Em
discussão, ninguém se manifestou. Em votação foi aprovado pela unanimidade dos
Vereadores. 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Legislativo nº 019/17 – Inclui no
calendário oficial municipal de eventos de Arujá o "Dia Municipal de Conscientização do
Autismo" a ser comemorada anualmente no dia 02 de abril. Autoria: Vereador Paulo
Maiolino. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação foi aprovado pela
unanimidade dos Vereadores. 2ª Discussão e votação do Projeto de Lei Legislativo nº
028/2017 – Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara
Municipal de Arujá e dá outras providências. Autoria: Mesa Diretora. Em discussão,
ninguém se manifestou. Em votação foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores. 1ª
discussão e votação do Projeto de Lei Legislativo nº 016/2017 – Institui o programa
“Meu Primeiro Emprego” no município de Arujá para a contratação de iniciantes no
mercado de trabalho e dá outras providências. Autoria: Vereador Rogério Gonçalves
Pereira. Em discussão. O Vereador PAULO MAIOLINO disse que o projeto era muito
importante na Cidade de Arujá. Reclamou que a falta de incentivo fiscal, aumentava o
número de desempregados na Cidade de Arujá. O Vereador ROGÉRIO falou que projeto
era importante, porque incentivava a contração de jovens no mercado de trabalho, com
incentivos fiscais para as empresas. Ninguém mais se manifestou. Em votação foi
aprovado pela unanimidade dos Vereadores. 1ª discussão e votação do Projeto de
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Resolução nº 002/2017 – Inclui ao artigo 90 do Regimento Interno o Inciso XIII. Autoria:
Vereador Rogério Gonçalves Pereira. Em discussão. O Vereador ROGÉRIO informou que
somente estava devolvendo a possiblidade de trazer novamente vídeos para as sessões.
A Vereadora CRISTIANE disse que era favorável ao projeto e parabenizou o autor.
Ninguém se mais se manifestou. Em votação foi aprovado pela unanimidade dos
Vereadores. Única discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº
001/2017 – Desincorpora os bens patrimoniais da Câmara Municipal de Arujá e dá outras
providências. Autoria: Mesa da Câmara. Em discussão, ninguém se manifestou. Em
votação foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores. Única discussão e votação do
Projeto de Resolução nº 004/2017 – Autoriza a participação de vereadores da Câmara
Municipal de Arujá na XV Marcha dos Vereadores 2017. Autoria: Mesa da Câmara. Em
discussão, ninguém se manifestou. Em votação foi aprovado pela unanimidade dos
Vereadores. Única discussão e votação do Projeto de Resolução nº 005/2017 Autoriza
a participação de vereadores da Câmara Municipal de Arujá no 61º Congresso Estadual
de Municípios. Autoria: Mesa da Câmara. Em discussão, ninguém se manifestou. Em
votação foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores. USO DA PALAVRA EXPLICAÇÃO PESSOAL: O Vereador SEBASTIÃO agradeceu a aprovação dos
requerimentos nºs 309 e 310/17 e explicou os motivos. Informou que solicitou contratação
de um novo médico veterinário. Falou que o Secretário Ciro Dói mentiu na reunião nesta
Casa de Leis. Informou ainda que o mesmo foi acareado no dia com referência ao assunto
de rasgar as proposituras dos Vereadores. O Vereador RAFAEL falou sobre a reunião
com os Secretários. Reclamou que o Secretário de Obras debochava dos Vereadores.
Questionou as licenças ambientais para obras na Cidade de Arujá. O Vereador EDVALDO
cumprimentou a todos. Alegou que esse ano seria muito difícil para o Legislativo.
Comentou sobre a reunião com o Secretário. Informou que uma das medidas do Executivo
era aumentar a arrecadação, porém ainda, não estava definido o caminho. Reclamou que
era difícil empreender na Cidade de Arujá. Reclamou que ele não fazia parte de nenhuma
comissão. Explicou que a população frequentava essa Casa de Leis procurando soluções
para seus problemas. Comentou sobre suas cobranças, que solicitou na reunião com o
Secretário. O Vereador PAULO MAIOLINO agradeceu a aprovação das suas proposituras,
principalmente o Projeto de Lei Legislativo nº 09/17. Falou sobre as reuniões com os
Secretários. Contou que, na reunião com o Secretário de Saúde, cobrou sobre o ônibus
da Saúde e também sobre a falta de medicamentos. A Vereadora CRISTIANE agradeceu
a todos a aprovação do projeto de lei. Aproveitou e agradeceu a aprovação dos
requerimentos. Falou sobre a reunião com o Secretário de Educação. Disse que a reunião
foi muito boa. Reclamou sobre o atendimento do Secretário de Obras. Falou que na
próxima quinta feira as 19h (dezenove horas) ocorrerá um evento, nesta Casa de Leis a
respeito da Reforma da Previdência Social. Convidou a todos para participar. O Vereador
LUIZ FERNANDO contou que ficou sabendo, que árvore que foi solicitada a poda, e não
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foi atendida pela Secretaria de obras, havia caído. Mencionou os perigos da queda da
árvore. Solicitou mais uma vez sensibilidade para resolver os problemas. Falou sobre os
problemas da Estrada dos Índios. Se colocou à disposição para atender a população.
Solicitou mais uma vez sensibilidade do Executivo. O Vereador GABRIEL agradeceu a
aprovação dos projetos de lei sobre a revisão anual dos servidores. Agradeceu ao apoio
dos Vereadores com referência à Estrada dos Índios. Solicitou que o Prefeito contratasse
um Engenheiro de Transito urgente para a Cidade de Arujá. Solicitou que o Presidente
utilizasse o projeto de Vereador Mirim nas escolas, principalmente as escolas particulares.
Explicou como funcionava o projeto. O SENHOR PRESIDENTE agradeceu a presença de
todos. Não havendo mais assuntos a deliberar, declarou encerrada a presente sessão às
20 horas 18 minutos (vinte horas e dezoito minutos). Informamos que 11ª Sessão
Ordinária poderá ser assistida na íntegra no site www.camaraaruja.sp.gov.br. Para
constar, eu, ABIGAIL DE SOUZA BERNARDES SILVA,_________________Escriturária
Administrativa, lavrou esta ata que conferida pelo Senhor NORBERTO LUIZ ALEGRI
_________________________,Diretor Geral, lida e achada conforme, vai assinada pelo
Primeiro Secretário, Vereador GABRIEL DOS SANTOS_______________, e pelo Senhor
Presidente, Vereador ABEL FRANCO LARINI_______________________.XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, APROVADA EM _______/________________/ 2020.
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