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UMA PUBLICAÇÃO UVESP PELO FORTALECIMENTO dO MUNICIPALISMO

 Governador Geraldo Alckmin recebeu a diretoria da Associação Paulista de Municípios 
e confirmou presença no 57º Congresso Estadual de Municípios, de 2 a 6 de abril, em Santos. Geraldo 

Alckmin encerra o Congresso “União para Novos Tempos” 
e recebe demandas de municipalistas.

Editorial

“Mário Covas dizia que a boa 
governança acontece quando o 
governo é capaz de desenvolver 
políticas públicas que tenham 
como foco o cidadão”
Pág.  02

Cidades Acessíveis

“O consagrado professor Ives 
Gandra Martins analisa livro de 
Flávio Piva Almeida Leite, 
‘com particular apreço 
intelectual principalmente pela 
maneira que expõe 
suas ideias’”
Pág.  10

AMA

“Geninho Zuliani, prefeito 
reeleito de Olímpia, assumiu 
a maior entidade regional de 
municípios, a AMA – 
Associação dos Municípios da 
Araraquarense – conta com 
120 municípios.”
Pág.  08

Pág 04  PESSOAS DESAPARECIDAS
“Castello Branco, São Paulo já tem o Comitê 
de busca das crianças e adolescentes 
desaparecidos, enquanto que tramita na 
Câmara dos Deputados, projeto que prevê a 
divulgação de fotos nas sessões de cinemas, 
durante a exibição de trailers.”

Pág 07  PREFEITO E SOCIEdAdE
“André Barbi, advogado, professor especialista 
em Direito Político, Diretor do IGAM e consultor 
da Uvesp, insiste que embora a pouca atenção 
dada ao plano de governo pode conduzir a gestão 
pública ao fracasso.”

Novos Eleitos

“O especialista Flávio Corrêa
de Toledo, do Tribunal de Con-
tas do Estado, orienta os novos 
legisladores, uma vez que a 
fiscalização da Câmara é dire-
tamente vinculada à Corte”
Pág.  14 e 15

No Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Escravo, o Governo 

de São Paulo deu o duro 
recado: “Empresas que 

adotam essa prática 
terão exemplar punição”.

                              pág 03
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“É com grande satisfação de nos dirigimos a Vs.ss. 
a fim de apresentar os nossos sinceros cumpri-

mentos pela elaboração dos modelos de leis enviados aos 
novos vereadores, assim como o Guia de Cerimonial e as 
leis do meio ambiente.”

Rodrigo Garms
Ex-presidente da Câmara de Paraguaçu Paulista

A considerar que um dos 
princípios municipalis-
tas é de que o desen-

volvimento tem por objetivo me-
lhorar a qualidade de vida das 
pessoas, podemos então ficar 
preocupados.

Na década de 70, o governo 
federal no intuito de contribuir 
para a organização das cidades, 
exigiu a execução do Plano Di-
retor, como parte do Estatuto da 
Cidade, lançando a campanha 
“Cidade de Todos”.

O que se viu, então, foi uma 
corrida das prefeituras para 
atender a essa exigência legal.  
Muitos planos foram feitos. No 
entanto, verificou-se, que na 
maior parte dos casos, esses 
projetos de leis tornaram-se me-
ras regras escritas, sem valor 
real, pois não foram aplicados, 
não eram do conhecimento dos 
municípios, e muitas vezes, eram 
desconhecidos pelos próprios 
prefeitos.

A História do Brasil é o docu-
mento referencial para corrigir 
os defeitos de nossas cidades; 
nela encontramos os erros co-
metidos e os parâmetros para 

sua reformulação.
Os processos de crescimen-

to e de desenvolvimento nesses 
mais de 500 anos foram insufi-
cientes para acrescentar quali-
dade de vida para a comunidade. 
Evidentemente vive-se melhor 
em 2013, do que se vivia no sé-
culo XX, mas proporcionalmente 
ao avanço da tecnologia, os go-
vernos ficaram em dívida com os 
cidadãos.

O desenvolvimento das ci-
dades ocorreu vinculado às pe-
culiaridades municipais, carac-
terizando-se pela ausência de 
planejamento e de ordenamen-
to de prioridades que, de fato, 
proporcionassem o crescimento 
com desenvolvimento. Em fun-
ção disso ocorreu desperdício, 
que onerou o tesouro e potencia-
lizou o universo dos problemas 
municipais.

Assim surgiu a urgência da 
implantação do Plano Diretor e, 
como norma, adotou-se uma lei 
para que eles fossem concretiza-
dos.

Poucas cidades elaboraram 
os planos diretores como efeti-
vamente deve ser. Muitos foram 
produzidos a partir de regras, 
quando deveria ser a partir das 

reais necessidades de cada lu-
gar.

É essencial pensarmos com 
antecedência sobre os proble-
mas que surgem, todos os dias, 
nas cidades. E pensar antes é 
planejar, reunir dados, analisar 
as informações levantadas e, em 
cima delas, decidir pelo melhor.

A União dos Vereadores do 
Estado de São Paulo tem nos 
últimos anos dedicado grande 
parte de suas ações na rota da 
acessibilidade para as pessoas 
com deficiência e com mobilida-
de reduzida. As primeiras repre-
sentam hoje 9 milhões de paulis-
tas e 14,5% dos brasileiros e os 
idosos serão na próxima década, 
a maior população brasileira.

Nas Caravanas dos três últi-
mos anos a totalidade entrevis-
tada de todas as regiões, exce-
ção feita a São José dos Campos, 
reclamou da acessibilidade nos 
passeios públicos.

O que se espera é que os pre-
feitos tomem cuidado para não 
repetir os erros anteriores exe-
cutando planos que não dizem 
respeito às suas cidades, seja na 
elaboração ou na revisão, pois a 
população almeja um lugar bom 
para se morar. 

Para todos, áreas verdes, 
escolas, hospitais, locais para 
cultura, esporte, a preservação 
da água dos rios, matas cilia-
res, coleta e destinação do lixo, 
saneamento básico em todos os 
sentidos, e a quebra de barreiras 
arquitetônicas.

O Ministério das Cidades 
prestaria um grande favor à co-
munidade brasileira se divulgas-
se quais os municípios que cons-
truíram o plano diretor e quais os 
que o revisaram, adequando-o às 
necessidades concretas da cida-
dania.

Mário Covas, cuja falta é dia-
riamente lamentada no cenário 
público brasileiro, dizia que a boa 
governança acontece quando o 
governo é capaz de desenvolver 
políticas públicas que tenham 
como foco o cidadão.

Esse ensinamento do grande 
estadista nos remete à certeza 
de que o poder público precisa 
contar com a participação das 
pessoas para que as propostas 
possam ser incrementadas. 

É preciso construir o futuro 
das cidades, para não transfor-
má-la num acampamento roto 
ocupado por pessoas sem roteiro 
e sem direção. ■

“Parabéns à Uvesp por realizar seminários para 
divulgar as causas das pessoas com deficiên-

cia pelo estado de São Paulo. Isso faz parte da prioridade 
do Governo do Estado, da mesma forma que a CDHU tem 
orientação expressa de atender esse público com o conhe-
cido “Desenho Universal”, que são casas especiais para 
esse público de 9 milhões de pessoas.”

Antonio Carlos do Amaral Filho
Presidente do CDHU

“O apoio do Jornal do Interior às ações da Asso-
ciação das Cidades Estâncias do Estado de São 

Paulo – APRECESP – em muito tem contribuído para a va-
lorização do setor turístico brasileiro. São Paulo tem gran-
de potencial e o país precisa conhecê-lo melhor.”

Herculano Passos Jr. 
Ex-presidente da Aprecesp

“Bebedouro sente-se honrada em sediar a Cara-
vana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, no 

próximo mês de março. Em nossa administração as pesso-
as com deficiência terão todo o apoio para que o seu direito 
de ir e vir seja respeitado.”

Juliano César Rodrigues
Vereador de Bebedouro
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TRABALHO ESCRAVO

No final de janeiro, o 
governador do estado 
de São Paulo Geral-

do Alckmin sancionou o projeto 
de lei 1.034/2011, que prevê o 
fechamento de empresas que 
utilizem trabalho, em condições 
análogas à escravidão.  A pena 
para as empresas será a cassa-
ção da inscrição no cadastro de 
contribuintes do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), e ficarão im-
pedidos por dez anos de abrir 
nova firma no setor. A legislação 
afeta tanto as empresas tercei-
rizadas, que apresentem irregu-
laridades, quanto às tomadoras 
de serviço.

A nova lei é baseada em pro-
posta do deputado estadual e 
vice-presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, Carlos Be-
zerra Jr. Que foi aprovada em 
dezembro de 2012, por unani-
midade, pelo Legislativo pau-
lista.  “A nova legislação torna o 
trabalho escravo um mau negó-
cio. O lucro que muita gente tem 
hoje são à custa, de exploração 
e de violência, se reverterá em 
um prejuízo importante”, desta-
cou Bezerra.

O deputado relata que o lucro 
a qualquer custo, jamais valerá 
mais que a vida humana e com-
plementa, “a lei é considerada 
por muitos especialistas, como 
a medida mais dura contra a 
escravidão, desde a Lei Áurea. 
Esta medida trará também be-
nefícios econômicos, como um 
maior impulso ao enfrenta-
mento à concorrência desleal e 

o aumento da competitividade 
dos produtos brasileiros no ex-
terior. É um ganho também para 
o consumidor.”

A Coordenadora do Núcleo 
de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, da Secretaria da Jus-
tiça e da Defesa da Cidadania, 
Juliana Felicidade Armede, re-
lata o que muda, “as ações de 
fiscalização e responsabilização 
das empresas serão reforçadas. 
Com a lei será possível suspen-
der o cadastro das empresas 
- ICMS, evitando que exerçam 
suas atividades. É mais uma pe-
nalidade inovadora no País.”

O Brasil é a sétima economia 
do mundo, e São Paulo é o esta-
do mais rico do Brasil e se depa-
ra ainda com o trabalho escra-
vo, mas com os dias contados. 
“A lei paulista será rigorosa-
mente cumprida, que resultará 
numa concorrência mais leal, e 
será uma garantia ao mundo de 
que os produtos fabricados em 
São Paulo são livres de trabalho 
escravo”, ressalta o Governador.

Cada conquista é um ganho 
para a população, a lei Áurea en-
trou em vigor em maio de 1888 
no Brasil, colocando o fim, a 
esta forma de trabalho desuma-
no, de exploração.  Sancionada 
pela princesa Isabel, primeira 
senadora brasileira e mulher a 
assumir uma chefia de Estado 
no continente americano, e se 
revelou uma política liberal nas 
três vezes que exerceu a Regên-
cia do país.  Depois da sanção 
da lei Áurea, princesa Isabel 
perde o trono, mas conseguiu 
conquistar definitivamente as 
elites econômicas brasileiras 
muito em função da abolição da 
escravatura.

O tempo passou, chegou o 
século XXI, ainda tem muita 
gente trabalhando presa a troco 
de comida, em diversos tipos de 
empresas, sem receber um pa-
gamento ou recebem um valor 
insuficiente para suas necessi-
dades e as relações de trabalho 
costumam ser ilegais. Diante 
destas condições, as pessoas 
não conseguem se desvincular 
do trabalho. A maioria é forçada 
a trabalhar para quitar dívidas 
de antepassados.  

O Centro de Apoio ao Mi-
grante (CAMI), localizado no 
Pari, zona norte de São Paulo, 
coordenado pelo padre Roque 
Pattussi, que esta na luta para 
ajudar os menos favorecidos, “a 
legislação é um avanço. Com a 
lei, todas as ONGs, serviços de 
apoio ao migrante e cidadãos 
nesta situação poderão denun-
ciar as empresas. O nosso tra-
balho, anteriormente era só de 
enxugar gelo”. O padre come-
mora e relata que o CAMI, so-
mente no ano de 2012 recebeu 
mais de 7 mil pessoas com este 
problema.

O religioso ainda explica que 
o grande problema é mostrar à 
vítima que ela precisa denun-
ciar o aliciador, “eles trabalham 
de quatro a seis meses de gra-
ça, com os documentos presos. 
Na Bolívia, por exemplo, exis-
tem empresas que dão cursos 
de costura para eles migrarem 
para o Brasil, ou para outro lu-
gar. Quando chegam aqui se 
contentam com emprego que 
oferece refeições diárias e um 
lugar para dormir. Por causa 
disso, não enxergam o seu pa-
trão com um aliciador,” disse 
Pattussi.

Mesmo havendo muitos ór-
gãos do governo para fiscalizar, 
infelizmente quem sofre são 
os trabalhadores, pois os em-
presários conseguem burlar a 

fiscalização, não cumprindo a 
lei.  Atualmente, quem faz uso 
de trabalho escravo na capital, 
deixa de pagar mais de dois mil 
reais a cada trabalhador, consi-
derando que não arca com seus 
direitos e sonega impostos.  
Com isso o custo do trabalho é 
pouco e atrai grandes empre-
sas. Em muitos casos, escra-
vagistas lucram cerca de 200% 
a mais do que organizações que 
funcionam legalmente.

Estima-se que existam no 
mundo entre 12 a 27 milhões de 
pessoas escravizadas nos diver-
sos ramos da indústria, serviços 

e agricultura. A maioria 
é jovem, do sexo femini-
no e moram em regiões, 
onde o poder aquisitivo é 
baixo,  com pouco aces-
so a tudo, como educa-
ção, saúde e crédito for-
mal. Os aliciadores têm 
acesso fácil, devido esta 
falha, agem prometendo 
grandes oportunidades 
na vida.

Pessoas públicas en-
tram na luta pela liber-
dade, dos menos favore-

cidos, a atriz Letícia Sabatella, 
representante do Movimento 
Humanos Direitos (MhuD),  sau-
dou a iniciativa, “nos dá mais 
paz de espírito, para construir-
mos essa confiança de que 
existe uma vontade política de 
transformação social. Que este 
marco seja seguido pelos brasi-
leiros”.

 O Governador não escolheu 
a data por acaso, o dia 28 de 
janeiro celebrou-se o Dia Na-
cional de Combate ao Trabalho 
Escravo, que homenageia

os três auditores fiscais e 
o motorista do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), as-
sassinados em 28 de janeiro de 
2004 em Unaí, Minas Gerais. 
Este caso ficou conhecido como 
Chacina de Unaí. ■

Por: Rael Pimenta

dESENVOLVIMENTO

Autoridades e personalidades 
compuseram a mesa o Deputado 
Carlos Bezerra Jr, a Secretária de 
Justiça e Def. da Cidadania, Eloisa de 
Souza Arruda, a 1° dama Lú Alckmin, o 
Governador Geraldo Alckmin, o 
Secretário de Emprego e Renda, Carlos 
Ortiz, e a atriz Letícia Sabatella.

Cárcere privado em empresa de têxtil- foto Anali Dupré.
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Mutirão Paulista 
objetiva encontrar 

Pessoas 
Desaparecidas

CAMPANHA

O Governo do Estado, com 
o apoio de diversos ór-
gãos públicos e entida-

des civis, lançou em maio do ano 
passado o “Programa São Paulo 
em Busca das Crianças e Adoles-
centes Desaparecidos”, que prevê 
um conjunto de ações voltadas 
para a prevenção e localização de 
crianças e adolescentes desapa-
recidos no Estado de São Paulo.

Decreto governamental esta-
beleceu o dia 25 de Maio como o 
Dia Estadual da Criança e do Ado-
lescente Desaparecido paralelo 
ao Dia Internacional da Criança e 
Adolescente Desaparecido e ins-
tituiu a Comissão Multidisciplinar 
de Acompanhamento Permanen-
te do Programa “São Paulo em 
Busca das Crianças e dos Adoles-
centes Desaparecidos”.

Marco Antonio Castelo Bran-
co, secretário particular do go-
vernador Geraldo Alckmin foi no-
meado o coordenar do programa, 
com o objetivo de, entre outras 
coisas, reforçar a parceria com 
ONG’S e entidades civis de apoio 
às famílias de desaparecidos.

Essa comissão envolve como 
membros, representantes de vá-
rias secretarias estaduais que de-
finem as metas de ação em todo o 
Estado. Como coordenadora das 
atividades, fica a Secretaria da 
Casa Civil, em linha direta com 
Justiça e da Defesa da Cidadania; 
Segurança Pública; Direitos da 
Pessoa com Deficiência; Espor-
te, Lazer e Juventude; Educação; 
Saúde e Desenvolvimento Social. 

DECISÃO
Governo do Estado de São 

Paulo, ciente da gravidade repre-
sentada pelos 9 mil casos anuais 
de desaparecimento de crianças 
e adolescentes, mobilizou suas 
secretarias e convidou a socie-
dade civil para juntos executa-
rem um programa com múltiplas 
ações de prevenção, sensibili-
zação, esclarecimento e busca. 
Dentre as ações previstas, torna-
se obrigatória a foto periódica de 
alunos até 16 anos matriculados 
em escolas públicas e de crianças 
e adolescentes que frequentam 
instituições de saúde e/ou que 
utilizem unidades de esporte. A 
foto ainda é a melhor e mais rá-
pida forma de localização de uma 
pessoa desaparecida.

DESAPARECIMENTO
Segundo especialistas, crian-

ças e adolescentes desaparecem, 
principalmente, por fugirem de 
casa devido a conflitos familiares. 
A associação entre violência do-
méstica e fuga de casa é um tema 
já estudado na literatura nacional 
e internacional, principalmente 
em estudos com crianças e ado-
lescentes em situação de rua.

PODER PÚBLICO
No município, o poder público 

– prefeitos e vereadores - pode 
ajudar muito ao envolver os pro-
fissionais que trabalham em ins-
tituições que cuidam de crianças 
e adolescentes. Ao serem orien-
tados, eles podem, por exemplo, 
comunicar imediatamente a po-
lícia em caso de informação de 
desaparecimento que, por sua 
vez, prepara um boletim de ocor-
rência, imediatamente. Também 
os conselhos tutelares devem ser 
acionados, uma vez que, estatis-
ticamente, é o primeiro lugar que 
os pais procuram quando há de-
saparecimento.

TECNOLOGIA
Entretanto, como crianças 

mudam de fisionomia rapidamen-
te, é imprescindível a atualização 
periódica dessas imagens. A foto 
atualizada, disponível nessas ins-
tituições, será acessada também 
pela polícia assim que a família 
registrar o boletim de ocorrência 
do desaparecimento, e possibilita 
que sejam realizados processos 
de progressão da imagem para 
estimar a fisionomia atual da 
criança, mesmo que o desapare-
cimento tenha ocorrido há vários 
anos.

A polícia de São Paulo já rea-
liza procedimentos de envelhe-
cimento de fotos em 3D e, desde 
2012, esse serviço está disponível 
para toda a população, bastando 
a apresentação por familiares de 
fotos dos desaparecidos em dife-
rentes idades.

Campanhas de Sensibilização 
e Prevenção deverão ser continu-
amente estimuladas, mostrando 
à população os riscos do desapa-
recimento, medidas a serem to-
madas, dicas aos pais de crianças 
e adolescentes, e a necessidade 
da carteira de identidade a partir 
dos 2 anos de idade. 

Além disso, outros programas, 
como o projeto “Caminho de Vol-
ta”, que possui convênio com as 
Secretarias da Segurança Públi-
ca e dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, desenvolve pesquisas 
para conhecer melhor o proble-
ma. Esse trabalho é reforçado por 
uma equipe de psicólogos, que dá 
suporte aos familiares neste pro-
cesso de busca, e aos desapare-
cidos, quando encontrados. Tudo 
em consonância com a coordena-
ção das atividades

CAMINHO CERTO
Profissionais ouvidos pelo Jor-

nal do Interior, como a psicóloga 
Silvia Petroucic, do projeto “Va-
lente”, na cidade de Barretos, elo-
giou a ação do Governo do Estado 
e lembrou que o trabalho conjun-
to das instituições é fundamental, 
pois se trata de uma ferramenta 
de grande importância na ques-
tão do desaparecimento de crian-

ças e adolescentes. Todavia, lem-
bra que pesquisas das razões que 
levam a esse fato, devem ser fei-
tas sempre por instituições priva-
das, ONG’s e universidades, apro-
veitando o banco de dados que já 
tem o projeto “Caminho de Volta”.

O Jornal do Interior entrevistou 
o coordenador do programa, Mar-
co Antonio Castello Branco, atu-
almente secretário particular do 
governador Geraldo Alckmin, ex-
deputado e secretário do governo 
na redemocratização do país, na 
administração Franco Montoro. É 
o coordenador da Comissão Mul-
tidisciplinar de Acompanhamento 
Permanente do programa.

JI- Por que o Governo do Es-
tado de São Paulo decidiu lançar 
este programa? 

Castello Branco - O desapare-
cimento de crianças e adolescen-
tes é um problema social grave, 
que atinge milhares de famílias 
no Brasil e merece atenção de 
toda a sociedade. Só no Estado de 
São Paulo, são mais de 9 mil de-
saparecidos por ano.

JI- Quais são os resultados es-
perados? 

Castello Branco – Encontrar e 
evitar novos desaparecimentos;

- Promover ações de preven-
ção ao desaparecimento de crian-
ças e adolescentes; 

- Apoiar as famílias vitimadas 
pelo desaparecimento de suas 
crianças e adolescentes. 

JI- Quais os benefícios para a 
sociedade? 

Castello Branco – De cons-
cientização de pais e responsáveis 
quanto a medida de prevenção do 
desaparecimento de crianças e 
adolescentes.

JI- Como as pessoas podem 
ajudar na campanha? 

Castello Branco – Denuncian-
do;

- Auxiliando crianças e adoles-
centes em situação de risco;

- Ajudando a divulgar a cam-
panha.

- Informe-se, divulgue, denun-
cie, colabore.

SITE: www.ssp.sp.gov.br 
DISQUE DENÚNCIA 181. ■

Da Redação



| 5 |

JORNAL DO INTERIOR
Fevereiro de 2013

AdMINISTRAÇÃO

Paineis fotovoltaicos. Modelo dos paineis que serão usados na Usina.

Energia pública solar garante 
sustentabilidade em ITAJOBI

Por: Rael Pimenta

Itajobi, cidade do interior 
de São Paulo, será a pri-
meira do estado a utilizar 

energia pública no sistema de 
paineis solares. O acordo para 
a viabilização da Usina Solar 
Fotovoltaica foi protocolado em 
novembro de 2012, com a em-
presa brasileira Tecnometal, a 
americana New Generation Po-
wer (NGP) e a Prefeitura de Ita-
jobi .

Nesta parceria, a tecnomen-
tal entra com os módulos fo-
tovoltaicos, capazes de trans-
formar a luz solar em energia 
elétrica, o que garante seguran-
ça energética e economia, sendo 
a única no país a fazer estes pai-
neis. A New Generation Power 
(NGP) entra com o recurso e a 
Prefeitura cede o espaço, onde 
será a construção da usina.

Itajobi fica aproximadamente 
400 quilômetros da capital, tem 
hoje 15 mil habitantes. A cida-
de foi escolhida para receber a 
energia renovável e 100% limpa, 
devido à boa gestão, fazendo um 

trabalho de total responsabili-
dade.  Na época a gestão era da 
ex-prefeita Cátia Cardoso, que 
relatou que a escolha foi devi-
do à latitude, “aqui o sol é mais 
intenso, chove pouco e o Centro 
de Estudos e Pesquisas de Ad-
ministração Municipal (CEPAM) 
indicou Itajobi, então começa-
ram as negociações.”

Sendo assim, as empresas 
foram até a região e fizeram um 
levantamento de tudo, inclusive 
o clima. Chegaram ao resulta-
do que a cidade seria um lugar 
perfeito para a construção desta 
usina.

 A área para o empreendi-
mento será de 30 mil metros 
quadrados. O início esta pre-
visto para o final de fevereiro e 
o término em outubro.  A Agên-
cia Nacional de Energia Elétri-
ca (ANELL) e a Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Am-
biental (CETESB) já autorizaram 
e o investimento, será de R$21 
milhões para a  construção.

O prefeito Gilberto Roza, re-
cém assumiu e já esta cheio de 
expectativas, “é um privilégio 

pegar a Pre-
feitura com 
um projeto tão 
i m p o r t a n t e , 
de energia re-
novável e 100 
% limpa, fora 
os benefícios 
que irá trazer 
para a região, 
pois tem vários 
empresários já 
sondando Ita-
jobi. Acredito 
que a cidade 
será um ponto 
de referência.”

O Secretá-
rio de Energia 
de São Paulo, 
José Aníbal, 
relata a im-
portância da 
construção da 
usina, “essa é 
uma iniciati-

va importante numa cidade do 
interior, que se torna pioneira 
em projetos de implantação de 
energia fotovoltaica. Além disso, 
a construção desta usina contri-
bui para ampliar a participação 
de fontes renováveis na matriz 
energética de São Paulo, que já 
é uma das mais limpas do mun-
do. Atualmente estas fontes 
correspondem a 55% e em 2020 
deverão chegar a 69%”.

Estima-se que a construção 
desta usina, irá estimular a ci-
dade, gerar emprego direto e 
indiretamente, além de diver-
sos benefícios, como suprir as 
necessidades energéticas do 
município com sustentabilidade 
que é o recurso neste novo sé-
culo.

Márcio Oliveira, do departa-
mento de contabilidade e finan-
ças da Prefeitura, relatou que 
devido este empreendimento, 
a Prefeitura foi procurada pela 
Universidade Estadual Pau-
lista “Julio de Mesquita Filho” 
(UNESP), para trazer um pólo 
de estudo para Itajobi, com cur-
sos de Energia Renovável e Fo-

tovoltaica.
 O presidente da entidade 

americana, o indiano Chirinjeev 
Kathura esteve na cidade para 
assinar o documento que au-
toriza o início das obras. “Isso 
vai estimular a cidade a produ-
zir empregos e vai ser a maior 
usina solar do Brasil. Acho que 
o país tem potencial para forta-
lecer essa indústria e fornecer 
energia a preço acessível”, rela-
tou Kathura.

 A usina vai seguir modelos 
instalados na Europa. Alema-
nha, Itália, Espanha, são países 
onde grande parte da energia 
elétrica é produzida a partir da 
luz solar.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Prefeitu-
ra, a previsão é de que a usina 
gere aproximadamente 4,6 mil 
megawatt hora (Mwh) de ele-
tricidade por ano. Parte dessa 
produção será consumida pela 
própria cidade, em regime de 
autoprodução.   Mas não para 
por aí, o próximo passo será ex-
pandir a energia solar para as 
residências e beneficiar mais de 
20 cidades da região.

O desenhista e projetista 
José Mario Laurinovis, relata 
que o município só tem a ga-
nhar, “a usina solar é uma boa, 
não só para minha cidade, mas 
para muitas outras que teriam 
chance de implantar. O projeto é 
de alto custo para executar, mas 
sendo energia limpa, quem não 
iria aprovar, não é? O que se tor-
na caro é que essa energia tem 
que ser armazenada ou mesmo 
implantada em redes já em ati-
vidades, uma ideia fantástica da 
ex-prefeita Catia Cardoso e es-
pero que seja sucesso.”

Itajobi será exemplo no Bra-
sil e no mundo, pois é a primeira 
a utilizar energia solar no setor 
público e a segunda do Brasil. A 
primeira usina fica em Tauá no 
Ceará, do empresário Eike Ba-
tista, que é totalmente privada. 
Sendo assim a primeira pública/
privada é a de Itajobi. ■

Terreno onde será construída a Usina Fotovoltaica.
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Educação, oportunidade e assistência social.
Com isso, o CIEE ajuda a construir um Brasil mais justo.
Todos os meses, milhares de estagiários e aprendizes do CIEE utilizam parte de sua bolsa-auxílio para complementar a renda de 
suas famílias. É o CIEE contribuindo para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, prestando assistência social às famílias  
e colaborando com o Governo em suas bem-sucedidas ações sociais.

Sede do CIEE: Rua Tabapuã, 540 • Itaim Bibi • São Paulo/SP • CEP 04533-001 • (11) 3046-8211 • www.ciee.org.br

Por: Reinaldo Domingos

Reinaldo Domingos, educador 
financeiro, presidente da DSOP Educa-
ção Financeira e Editora DSOP, é autor 
dos livros “Terapia Financeira”, “Livre-
se das Dívidas”, “Ter Dinheiro Não Tem 
Segredo”, além da coleção didática 
de educação financeira para o Ensino 
Básico, adotada em diversas escolas.

No início de mandato 
são muitas as ques-
tões que devem ser 

foco de atenção dos gestores 
públicos, porém, a qualidade 
do atendimento dos funcioná-
rios à população é primordial, 
pois isto reflete diretamente na 
satisfação dos munícipes. Um 
dos pontos relevantes para que 
os servidores públicos possam 
cumprir com suas funções pro-
fissionais é a situação financeira 
em que se encontram.

Infelizmente os números não 
são confortáveis, são milhões 
de servidores em situação de 
endividamento e inadimplên-
cia. Administrar bem o dinhei-
ro que se ganha é primordial 
para que se obtenha equilíbrio 
e sustentabilidade financeira, e 

tam maiores índices de faltas 
e atrasos. Além disso, utilizam 
seu tempo para buscar soluções 
para os seus problemas com 
o dinheiro e neste ponto, um 
“Programa de Educação Finan-
ceira” pode ajudar e muito. Da-
dos do National Endowment for 
Financial Education mostram 
que algumas horas de educa-
ção financeira podem melhorar 
consideravelmente os hábitos 
de consumo e poupança dos 
trabalhadores. Mas, para isso 
é importante o envolvimento da 
família no programa de educa-
ção financeira. 

O tema é ainda mais rele-
vante para as prefeituras que 
queiram adotar alternativas fi-
nanceiras como o crédito con-
signado. É importante que o 
empréstimo seja tomado com 
consciência, e que realmente vá 
ajudar a solucionar o problema 
financeiro. Muitas vezes tomar 
o empréstimo consignado no 
primeiro momento é um alívio, 
mas em poucos meses se torna 
um problema ainda maior, prin-
cipalmente porque seus ganhos 
líquidos mensais serão reduzi-
dos em aproximadamente 30% 
ou mais.

Crie campanhas de cons-
cientização e mudanças de há-
bitos e costumes em relação à 
utilização do dinheiro. É funda-
mental que se tenha em mente 
que a educação financeira inde-
pende do salário do funcionário 
público, os problemas podem 
ocorrer até mesmo nos maio-
res ganhos, já que o problema 
da falta de educação financeira 
já está intrínseco em nossa so-
ciedade.

Tenha em mente que, a pre-
feitura que investe em um pro-
grama de educação financeira 
ganha em vários pontos, pois 
todos os trabalhos serão reali-
zados com mais tranquilidade e 
sensatez, buscando a excelên-
cia. Além disto, uma conside-
rável parcela da população, que 
são os funcionários públicos es-
tarão mais satisfeitas, refletindo 
diretamente na aceitação do go-
verno municipal. ■

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
é fundamental para 
funcionários públicos
os reflexos são muitos: quali-
dade no trabalho, absenteísmo, 
presenteísmo, desmotivação, 
baixa autoestima, produtividade 
prejudicada, atendimentos pre-
judicados (os quais afetam dire-
tamente a gestão pública como 
um todo).

Por isso, é de suma impor-
tância que os gestores munici-
pais tomem a frente e busquem 
cobrir a ausência de educação 
financeira por meio de treina-
mentos, cursos e palestras de 
educação financeira. Trata-se 
de um tema imprescindível, 
mas de nada resolvem promo-
ver treinamentos que lidam 
apenas com planilhas, cálculos 
e matemática. Este tema é uma 
ciência humana que lida direta-
mente com o comportamento, 
mudando hábitos e costumes de 
como administrar o dinheiro. 

Alguns gestores já detecta-
ram esta ausência e deram iní-
cio a programas de educação 
financeira que combatam a cau-
sa do problema e possibilitam a 
preparação de uma aposenta-
doria 

Segundo pesquisas, os tra-
balhadores com problemas fi-
nanceiros são os que apresen-
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O Prefeito, o Plano de Governo
e a Sociedade

É importante que os pre-
feitos lembrem, desde 
o início de seus manda-

tos, que, embora o fracasso não 
seja planejado, pois ninguém o 
quer por perto, muito menos a 
sociedade, a ausência de pla-
nejamento ou a pouca atenção 
dada ao plano de governo pode 
conduzir a gestão pública ao 
fracasso.

Alguns pontos são estratégi-
cos para a qualificada execução 
do plano de governo e, por con-
sequência, para boa governan-
ça, pois por eles transita a reali-
zabilidade da pública gestão.

O primeiro ponto reside nas 
pessoas que atuam como profis-
sionais da administração públi-
ca. Se o prefeito não souber se 
comunicar com os servidores, 
o plano de governo não sairá 
do chão. Esse, aliás, é um erro 
frequente! O prefeito anuncia 
publicamente o plano, mas não 
comunica internamente como 
ele será executado. Mais do que 
explicar o plano de governo aos 

servidores, cabe ao prefeito ofe-
recer condições funcionais para 
que os resultados possam ser 
gerados. Um plano de governo 
não se constroi unicamente pela 
via política, ele necessita de 
sustentação operacional. É nes-
se espaço que a atuação do ser-
vidor público é imprescindível! 
Sem comunicação, como fazer 
com que todos mirem o mesmo 
alvo? Como alcançar sinergia 
institucional? Como obter com-
prometimento?

O segundo ponto é a estrutu-
ra orgânica do Poder, que deve 
ser leve, lógica e proporcional 
ao plano. Prefeituras pesadas, 
com conflitos de competência, 
gargalos injustificáveis, excesso 
de secretarias, com diretorias e 
chefias sobrepostas e distantes 
da racionalidade do plano são 
inviáveis. Mesmo a acomodação 
política dos compromissos de 
campanha deve ajustar-se à ca-
libragem orgânico-institucional 
do plano de governo.

A legislação é o terceiro pon-
to, pois é constitucional (CF, art. 
37) o dever de o gestor público 

agir conforme a lei. Portanto, 
se a lei não tiver bom conteúdo 
e adequada forma, por melhor 
que sejam as intenções, os re-
sultados serão frágeis. Por ou-
tro lado, se a lei for boa, traduzir 
com qualidade o plano de go-
verno, suas ações e sua instru-
mentalização, as consequências 
serão factuais. Nesse contexto, 
o relacionamento entre o Exe-
cutivo e o Legislativo deve ser 
objeto de atenção por parte do 
prefeito, especialmente quanto 
à construção de projetos de lei.

O quarto ponto é o controle 
em tempo real dos resultados 
parcialmente produzidos para, 
se for o caso, intervir imediata-
mente visando realizar ajustes 
relacionados à área técnica, ao 
aparelho orgânico ou à legis-
lação. A seriedade do controle, 
sistemicamente posicionado, 
permite a revisão de metas e de 
prazos, evitando o afastamento 
de objetivos. A qualidade só é 
alcançada pela atenção nos de-
talhes e pela reafirmação cons-
tante das diretrizes do plano.

Esses quatro pontos estraté-

gicos talvez não sejam suficien-
tes para garantir a excelência na 
execução do plano de governo e 
a qualidade de seus resultados, 
mas a experiência tem demons-
trado que desprezá-los é um 
erro que pode causar o preco-
ce falecimento de um ciclo de 
gestão. É fundamental que os 
prefeitos compreendam que não 
se governa apenas com boas in-
tenções, é necessário construir, 
pela atenta execução do plano 
de governo e pela responsável 
execução de suas diretrizes, 
profissionalismo, estrutura, lei 
e controle. ■

André Leandro Barbi de Souza
Advogado, Professor Especialis-

ta em Direito Político, Sócio-Diretor e 
Fundador do IGAM (www.igam.com.br) 
e Editor do Site Cidadania e Democracia 
(www.cidadaniaedemocracia.com.br)

Por: André Leandro Barbi de Souza*

COLUNA dO VEREAdOR

Fui eleito vereador, E  AGORA?

Estamos reinaugurando 
esta coluna que trata-
rá, ao longo do tem-

po, do legislativo municipal, 
uma das principais bandeiras 
da Uvesp. Como o ano está co-
meçando e uma nova legisla-
tura com ele, também temos 
novos vereadores - com uma 
renovação de mais de sessen-
ta por cento de vereadores em 
primeiro mandato - já atuan-
do nas câmaras municipais de 
todo país.

Assim, reabro este espaço 
para trazer algumas informa-
ções importantes para nossos 
“marinheiros de primeira via-

gem”, neste e nos demais me-
ses, que poderão servir tam-
bém para os edis que já atuam 
à mais tempo.

Ao começar o estudo de 
uma matéria, creio que deve-
mos iniciar pela verificação da 
própria palavra, ou seja, o que 
significa o verbete “vereador”. 
Esta palavra vem do verbo la-
tim “verear”, que significa “ze-
lar pelo sossego e bem-estar 
dos munícipes” ou “sentinela 
ou guardião da comunidade”.

Seu papel, amigo vereador, 
é de guarda. Guarda do bem 
estar das pessoas. O Vereador 
é representante da mais anti-
ga e primeira democracia re-
presentativa. Como disse certa 
vez a Ministra Eliana Calmon 
em voto proferido no Superior 
Tribunal de Justiça, “os ocu-
pantes da nobre função de ve-
reador são a voz mais próxima 
do administrado e, nessa con-
dição, devem velar para que 
sua atuação no trato de bens, 
pessoal e valores

públicos sirva como exemplo 
aos integrantes da comunida-
de”. Está é, na minha opinião, 
a maior lição que um vereador 
deve aprender. Você que assu-
miu um cargo público no legis-
lativo, deixa de ser um cidadão 
comum (apesar de sempre ser) 
e passa a ser um guardião, um 
zelador, um cuidador dos de-

mais, principalmente dos mais 
necessitados.

Por certo, o vereador não 
executa ações com a mes-
ma frequência e possibilidade 
que o prefeito, mas o verea-
dor sempre terá um olhar di-
ferenciado para sua cidade 
e seu povo. Parece que o 
vereador, logo após sem 
empossado, recebe 
uma lente diferen-
te dos demais sobre 
as questões de seu 
município. É algo 
interessante que, 
somente sendo ve-
reador pode-se 
perceber.

Pois esta per-
cepção que deve 
ser aproveitada 
para o exercício 
de suas funções, 
amigo(a) vereador(a). 
Quando você for criar leis, ana-
lisar projetos de lei do execu-
tivo, fiscalizar a administração, 
opinar sobre a nova gestão, 
colaborar com a população, te-
nha este olhar.

Se você ainda está se per-
guntando, mas que olhar? Ex-
perimente. Sai às ruas da sua 
cidade, como você fazia nas 
eleições e teste. Tenho certeza 
que ao fazer este teste você vai 
lembrar deste texto. Aí, basta 
por em atividade o que você for 

percebendo no dia a dia.
Pois bem amigo e amiga ve-

readora, quero encerrar este 
texto deixando nosso contato 
para que você possa comparti-
lhar sua experiência e também 
conhecer e utilizar nossa asso-
ciação que sempre está à dis-
posição dos vereadores.

Até a próxima!!! ■

Por: Gianpaulo Baptista*

* Gianpaulo Baptista
Advogado, especialista em direito 

público.
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Geninho Zuliani assume a AMA

A AMA - Associação dos 
Municípios da Arara-
quarense elegeu, em 

janeiro último sua diretoria para 
o biênio 2013/2014. A eleição 
aconteceu na sede da entida-
de, em Rio Preto. O prefeito de 
Olímpia, Geninho Zuliani (DEM) 
foi eleito presidente pela chapa 
AMA Unida. O 1º vice-presidente 
é Jurandir Barbosa de Morais 
(PSDB), prefeito de Nova Alian-
ça; e o 1º secretário é Ozinio 
Odilon da Silveira (PSB), prefeito 
de Nhandeara.

O novo presidente da AMA, 

Geninho Zuliani, diz que irá ad-
ministrar a associação em sin-
tonia com os demais prefeitos. 
“Quero ouvir  cada um dos filia-
dos para que possa detectar os 
problemas de cada município e 
atuar junto aos governos esta-
dual e federal  em busca de be-
nefícios regionais.

Geninho também,  estará, 
ao lado da Associação Paulis-
ta de Municípios, engajado na 
luta para o aumento dos repas-
ses federais, principalmente, 
em relação ao FPM – Fundo de 
Participação dos Municípios. “A 

maior parte dos municípios vive 
um momento de grande dificul-
dade financeira, tendo em vista 
a queda nos repasses. Vamos 
trabalhar para reverter essa si-
tuação”, diz. 

Logo após assumir a presi-
dência da AMA, Geninho parti-
cipou, em Brasília, do Encontro 
Nacional com Novos Prefeitos e 
Prefeitas, promovido pela pre-
sidenta Dilma Rousseff (PT). 
Na oportunidade, ela anunciou 
R$ 66,8 bilhões em recursos 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2) para os 
municípios. Para o presidente 
da AMA, o anúncio da presiden-
te Dilma ficou aquém do preten-
dido pelos prefeitos. Geninho, 
porém, reconhece que o gover-
no federal avançou em relação 
ao encontro do ano passado. 
“As prefeituras vão continuar 
enfrentando dificuldades. Não 
adianta anunciar novas ações 
se os prefeitos não têm aces-
so a elas. Mas estou otimista, 
principalmente, com as medi-
das compensatórias anunciadas 
pela presidente Dilma”, decla-
rou. 

Geninho diz ainda que traba-
lhará focado no fortalecimento 
dos municípios junto às instân-
cias superiores. “Entre outras 
coisas, vamos discutir a questão 
dos serviços de iluminação pú-
blica, que deverá ser assumido 
pelos municípios. Muitos não 
têm como arcar com mais este 
ônus”, lamenta. 

Causas municipalistas

O ex-presidente da AMA, 
Alberto Caires (DEM), diz que 
o nome de Geninho Zuliani foi 
consenso entre os prefeitos 
filiados à entidade. “Geninho 
representa a continuidade do 
trabalho iniciado há dois anos, 
que priorizou a defesa das 
causas municipalistas na re-
gião”, afirma. 

Para Caires, a AMA está 
muito bem representada com 
Geninho Zuliani. “É um pre-
feito experiente, muito bem 
relacionado com o governo do 
Estado, comprometido com as 
causas regionais e que con-
ta com o respeito dos demais 
prefeitos da Araraquarense”, 
ressalta.

Papel da entidade

A AMA tem como missão 
promover a união das cidades 
e incentivar o desenvolvimen-
to sustentável da Região No-
roeste de São Paulo, onde se 
localizam os 120 municípios 
filiados. A proposta de desen-
volvimento regional da AMA 
prioriza o incentivo às ativi-
dades culturais, econômicas e 
sociais, buscando atrair inves-
timentos públicos e privados 
para projetos que reduzam as 
desigualdades sociais e pro-
movam o bem-estar dos mais 
de dois milhões de paulistas 
que vivem na área de abran-
gência da associação. ■

Ética e Cidadania Moral e Ética Social e Política foram 
incluídas como obrigatórias na Lei de Diretrizes e Bases

Por: Juliana Franco

DISCIPLINAS DIVIDEM OPINIÕES

O Senado aprovou, em 
novembro do ano pas-
sado, o projeto que 

obriga as escolas de educação 
básica a oferecerem as disci-
plinas, Ética e Cidadania Mo-
ral e Ética Social e Política aos 
ensinos fundamental e médio, 
respectivamente. A proposta 
(PLS 2/12), de Sérgio Souza 
(PMDB-PR), altera a Lei de Di-
retrizes e Bases da educação 
brasileira.

Instituída durante a ditadu-
ra militar (1964-1985), a disci-
plina de Moral e Cívica deixou 
de ser obrigatória no Brasil em 
1993. No decreto de sua cria-
ção, o governo militar dizia que 
a disciplina tinha entre outros 
objetivos “a preservação dos 
valores espirituais e éticos da 
nacionalidade” e o “fortaleci-
mento da unidade nacional”.

O MEC (Ministério da Edu-
cação) é contrário ao projeto 

por considerar que a inclusão 
de duas novas disciplinas vai 
promover um “inchaço” nos 
currículos escolares. Em nota 
técnica enviada a senadores 
para criticar o projeto, o mi-
nistério diz que o calendário 
de 200 dias letivos fixado pela 
Lei de Diretrizes e Bases da 
educação não comporta novas 
disciplinas.

O senado justificou o proje-
to lamentando a discrepância 
entre a boa colocação do Bra-
sil no campo econômico e os 
elevados índices de corrupção 
e ineficiência na Justiça, situa-
ção que, em seu ponto de vista, 
pede política educacional vol-
tada para a formação moral e 
ética das crianças brasileiras.

“Queremos fortalecer a for-
mação de um cidadão brasilei-
ro melhor: pela formação mo-
ral, ensinando conceitos que 
se fundamentam na obediên-
cia a normas, tabus, costumes 
ou mandamentos culturais, 
hierárquicos ou religiosos; por 
outro lado, pela formação éti-
ca, ensinando conceitos que 
se fundamentam no exame 
dos hábitos de viver e do modo 
adequado da conduta em co-
munidade”, afirma o senador.

A aprovação causa polêmica 
antes mesmo de ser votada na 

Câmara de Deputados. Para a 
pedagoga Evelyn de Camargo 
Lemes, os currículos escolares 
já estão sobrecarregados, não 
há disponibilidade de espaços. 
“Conteúdos como estes devem 
ser tratados de modo integrado 
com o currículo escolar, permi-
tindo a formação dos estudan-
tes em todos os componentes 
curriculares”, afirma.

Ainda segundo a pedagoga, 
“não há necessidade de incluir 
mais duas novas disciplinas 
para se teorizar. Já faz par-
te das metas curriculares das 
escolas e dos projetos político-
pedagógicos. Desde a creche 
tem que se ensinar ética a par-
tir de valores e da prática”.

Já a educadora Bruna Pi-
res, acredita que as duas dis-
ciplinas são importantes para 
a formação dos alunos. Ela 
lembra que em 2008, quando 
houve a inclusão de Filosofia 
e Sociologia como disciplinas 
obrigatórias no ensino mé-
dio, também houve polêmica 
e questionamentos.  “Acredito 
que é necessário um projeto de 
currículo nacional, com con-
teúdos mínimos necessários 
para aprender em cada série, e 
alguns aspectos regionais, que 
podem variar de estado para 
estado”, finaliza. ■

dIRETRIzES
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Entre tantas coisas que 
fazemos, entre tantos 
lugares que vamos, 

se não tivermos uma visão di-
ferenciada destas atividades 
seria melhor não participar de-

las. Quando se vai a uma festa 
e saímos de lá sem uma nova 
amizade, sem um novo contato, 
sem que esta festa tenha nos 
causado bons momentos que 
amanhã poderão fazer parte de 
nossa história, não agregamos 
nada indo à festa. Quando se 
lê um livro; quando se assiste 
a um filme e se faz isto apenas 
por fazer, não se agregou nada.

Agregar algo em nossa vida 
é fazer uma composição dos 
momentos que vivemos, trans-
formando cada instante num 
impulso para o futuro. Sem-
pre existe algo que podemos 
aprender, quando temos curio-
sidade e disposição de agregar 
valor em nossas atividades. 

Seja uma pessoa ouvinte e au-
mente sua curiosidade sobre 
as coisas, mesmo que pareça 
não ter a mínima importância 
de momento, saber mais sobre 
algo nunca é demais.

Esteja sempre disponível 
para ouvir novos casos, novas 
histórias, discutir novos fatos, 
assim como para pesquisar so-
bre eles. Procure saber mais 
sobre o vinho que está toman-
do; saber mais sobre uma fa-
mília que está visitando; saber 
mais sobre uma cidade que 
está a passeio; procure agre-
gar o máximo de valor através 
de um conhecimento extra, que 
talvez no futuro possa lhe auxi-
liar numa decisão importante. 

Estamos num tempo multidis-
ciplinar, num tempo de “mul-
ti-especialidades” e quando 
sabemos mais sobre algo des-
cobrimos mais sobre nós mes-
mos. Alguém que agrega valor 
em tudo que faz tira o melhor 
das coisas que faz. Agregar va-
lor em nossa vida é fazer dela 
uma série de momentos agra-
dáveis, inesquecíveis e criar em 
nosso coração a sensação que 
estamos sempre nos movendo 
numa direção mais promissora 
e nos tornando hoje melhores 
do que ontem. ■

Acreditamos que os 
prefeitos e vereadores 
eleitos para a gestão 

2013/2016, embora em campa-
nha já soubessem os desafios 
que iriam enfrentar, ao assu-
mir o cargo e conhecer a nova 
legislação que envolve os mu-
nicípios, certamente reforça-
ram a certeza de que há muito 
por fazer.

As inúmeras leis como as 
aprovadas no final do século 

passado, principalmente a da 
Responsabilidade Fiscal, o Es-
tatuto da Cidade, da Previdên-
cia e outras, que deram prazo 
para o cumprimento delas, por 
etapas, agora estão com os 
prazos praticamente vencidos. 
Somadas as Leis mais recen-
tes que tratam de comunica-
ção, telefonia, energia, meio 
ambiente e outros, se redobra 
a atenção dos Poderes Execu-
tivo e Legislativo.

A mais avançada em práti-
ca é a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, ainda com ressalvas 
em determinadas situações 
mas que em vigor estabeleceu 
nova conduta da gestão pú-
blica. A do Estatuto da Cidade 
que teve a grande contribuição 
do saudoso Jamil Reston, en-
tão Diretor do IBAM - Institu-
to Brasileiro de Administração 
Municipal e que ficou 11 anos 
no Congresso Nacional para 

ser finalmente aprovada, tem 
sido pouco discutida e nos pa-
rece que quando for conhecida 
na sua íntegra, principalmente 
pelo cidadão, vai exigir e muito 
dos gestores públicos munici-
pais.

Como temos a oportunidade 
feliz de estar nesse Jornal, ini-
cialmente vamos falar sobre o 
Plano de Saneamento Ambien-
tal Municipal (Lei n° 11.445, 
de 05.01.2007), que deve estar 
pronto e implantado em 2013. 
Esse plano, grande preocu-
pação do momento,  trata da 
interação no processo  e Li-
cenciamento Ambiental, Pre-
servação, Recuperação e Nor-
mas Legais, oriundas das Leis 
Federais e Estaduais. Ao levar-
se em conta a titularidade dos 
serviços públicos de sanea-
mento básico no Brasil, a par-
tir do modelo federativo cons-
titucional e a complexidade da 

legislação do Meio Ambiente, 
inclusive do Código Florestal, 
essa tarefa não é fácil, mas 
possível como tem sido nos 
municípios que já aprovaram o 
Plano.

Mas com a disposição dos 
prefeitos e vereadores e de 
toda a comunidade conhece-
dora do desenvolvimento au-
tossustentável e comprome-
tida com a qualidade de vida, 
somada aos mecanismos de 
financiamento de investimen-
tos em saneamento básico à 
disposição no mercado, acre-
ditamos que conhecendo-se a 
natureza jurídico-constitucio-
nal, principalmente  das regi-
ões metropolitanas, a grande 
maioria dos municípios pau-
listas que ainda não fizeram o 
Plano, com essas possibilida-
des e se devidamente assesso-
rados, certamente cumprirão 
esse compromisso. ■

A criminalidade não es-
colhe hora e nem local 
e os riscos de quem 

lida com o público, infelizmen-
te, estão cada vez maiores. Na 
última semana de janeiro, por 
exemplo, o CRECISP teve no-
tícia de que uma corretora de 
imóveis do município de Praia 
Grande havia sido vítima de 
uma tentativa de estupro du-
rante o exercício de sua ativi-
dade.

A matéria, veiculada nos 
principais jornais da região, in-
formava que um suposto clien-
te havia simulado interesse em 

Cautela contra a Violência
um apartamento que daria de 
presente à avó.

O rapaz esteve na imobiliá-
ria onde a corretora trabalhava 
e marcou uma visita ao imóvel 
no final de semana seguinte. 
Quando encontrou a corretora 
novamente, passou a ameaçá-
la, trancando-a no banheiro da 
imobiliária e tentando abusar 
sexualmente da moça.

A corretora conseguiu se 
soltar e o rapaz, então, fugiu, 
levando a ficha com seus dados 
cadastrais. O crime foi regis-
trado no 3º DP de Praia Grande 
e o rapaz foi localizado e preso.

“Esse caso oferece um aler-
ta aos profissionais, para que 
tenham cautela no momento de 
conduzir os clientes a uma visi-
ta. Colham o maior número de 
informações a respeito dos in-
teressados e evitem situações 
que facilitem a atuação de pos-
síveis bandidos”, aconselhou o 
presidente do CRECISP, José 
Augusto Viana Neto. “Muitos se 
aproveitam da boa-fé de quem 
está trabalhando para praticar 
sequestros relâmpagos ou cri-
mes mais graves, como o que 
nos foi relatado. Todo cuidado é 
pouco”. ■

ARTIGOS

Recursos para o financiamento do 
Plano de Saneamento Ambiental

Recursos para o financiamento do 

Dalva Christofoletti Paes da Silva
dalva@ceame.com.br
dalva@apaulista.org.br
site: www.ceame.com.br

Por: Cesar Romão*

Aprenda agregar valor

*Cesar Romão
Escritor – Conferencista
www.cesarromao.com.br
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Li o livro, cujo título uti-
lizei-o para dar nome 
ao artigo, de Flávia Piva 

Almeida Leite, que examinei por 
ocasião de seu doutoramento e 
no qual se houve com particular 
brilho. Está centrado em tema 
longamente debatido na Cons-
tituinte, em 1987/88, ou seja, a 
inclusão dos deficientes sociais 
na comunidade em que vivem, 
facilitando-lhes, o ordenamento 
jurídico, a criação dos meios ne-
cessários para que isto ocorra.

Principiando a examinar os 
problemas que tais pessoas tive-
ram, no curso da história, e a luta 
por sua inserção na sociedade, 
Flávia busca, em seu livro, não só 
conformar, terminologicamente, 
o que seria uma pessoa com in-
suficiência física, mas chegar à 
amplitude conceitual que lhe per-
mita, pelo princípio da equaliza-
ção dos desiguais, a correta apli-
cação do princípio da isonomia, 
demonstrando as conquistas ha-
vidas na legislação internacional 
e nos Tratados de Direito Huma-
nos, assim como na exegese mais 
adequada do artigo 3º da Lei Su-
prema, que veda discriminações. 
Está assim redigido o inciso IV do 
referido artigo: “Art. 3º Consti-
tuem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil:
...IV - promover o bem de to-

dos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação”.

Definido o campo jurídico de 
sua formulação, examina, com 
percuciência e sensibilidade, as 
questões referentes ao direito 
urbanístico, a partir da realida-
de brasileira, da Carta de Atenas 
e da Carta Mundial de Direito à 
Cidadania, debruçando-se, prin-
cipalmente, sobre os princípios 
constitucionais do direito urba-
nístico, fundado essencialmente 
nos três princípios: função social 
da cidade, função social da pro-
priedade e do desenvolvimento 
urbano sustentável, hoje, trans-
formados, em todo o mundo, nos 
grandes desafios, como Thomas 
Friedman, em seu livro “Quente, 
Plano e Lotado”, demonstra, com 
a afirmação preocupante de que, 
se todas as cidades do mundo 
tivessem o padrão das cidades 
americanas, não haveria energia 
elétrica, água e matéria-prima 
suficiente para mantê-las.

No segundo capítulo, Flávia 
discute, com rara sensibilidade e 
inteligência, na repartição consti-
tucional das competências, aque-
las urbanísticas e o plano diretor 

como principal instrumento do 
planejamento urbano.

Passa, então, a enfrentar a 
questão mais difícil, quanto aos 
deficientes físicos, qual seja a 
acessibilidade nas vias públicas, 
à conformação urbana, aos edi-
fícios públicos ou de uso coletivo 
e os transportes públicos, objeti-
vando enquadrá-la entre os direi-
tos universais, para permitir aos 
deficientes físicos os benefícios 
do auxílio citadino.

No último capítulo, esclarece, 
para formulação de sua tese, em 
que o plano diretor passa a ser o 
instrumento essencial para efeti-
var a acessibilidade nas cidades, 
ser esta acessibilidade um direi-
to fundamental da pessoa com 
deficiência. Caracteriza-o como 
atividade vinculada e que o prin-
cípio da eficiência constitucional, 
do artigo 37 da Lei Suprema, deve 
abranger a disponibilização de re-
cursos para acessibilidade de tais 
pessoas. Configura, pois, como 
dever da União e das demais enti-
dades federativas dar efetividade 
a tal imposição da Carta Maior, 
mormente o Município, onde vi-
vem os deficientes.

Termina, por fim, com um ide-
alístico projeto de lei para con-
templar a obrigatoriedade de 
preservação das condições de 
acessibilidade urbana dos defi-
cientes, no plano diretor.

Li e examinei o trabalho de 
Flávia, com particular apreço in-
telectual, principalmente pela 
maneira que expôs suas ideias, 

demonstrando preocupação com 
os mais necessitados, o que não 
têm sido tema de maior reflexão 
constitucional, neste país. Por 
esta razão, outorguei-lhe, como 
os demais ilustres componen-
tes da banca examinadora de 
doutoramento na PUC (Daniela 
Campos Libório di Sarno, Adilson 
Dallari, Marcelo Figueiredo e Nel-
son Sauli Junior), a nota máxima 
na arguição, tendo estimulado a 
publicação deste livro, que, cer-
tamente, chamará atenção das 
autoridades para temática tão 
relevante, que realça o que de 
mais humano existe nas relações 
sociais, ou seja, a solidariedade 
(Cidades Acessíveis, 1º Edição, 
Editora SRS, 2012). ■

Ives Gandra da Silva Martins 
Professor Emérito das Universida-

des Mackenzie, UNIP, UNIFIEO, UNIF-
MU, do CIEE/O ESTADO DE SÃO PAULO, 
das Escolas de Comando e Estado-
Maior do Exército - ECEME, Superior 
de Guerra - ESG e da Magistratura do 
Tribunal Regional Federal-1a. Região; 
Professor Honorário das Universidades 
Austral (AR), San Martin de Porres (PE) 
e Vasili Goldis (Romênia); Doutor Hono-
ris Causa das Universidades de Craiova 
(RO) e da PUC-Paraná, e Catedrático da 
Universidade do Minho (PT); Presiden-
te do Conselho Superior de Direito da 
FECOMERCIO - SP; Fundador e Presi-
dente Honorário do Centro de Extensão 
Universitária-CEU/Instituto Internacio-
nal de Ciências Sociais-IICS. Membro 
das Academias Internacional de Cul-
tura Portuguesa (PT), Internacional de 
Direito e Economia, Brasileira de Filo-
sofia, e de Letras Jurídicas, Paulista de 
Letras, História, Educação e de Direito.

 Por: Ives Gandra da Silva Martins 
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Um novo ciclo na gestão 
das nossas cidades se 
inicia com a posse dos 

prefeitos e vereadores. E neste 
ano, mais um processo de refle-
xão e debates com a decisão do 
governador Geraldo Alckmin de 
convocar a 5ª Conferência Es-
tadual das Cidades para que os 
agentes públicos e privados pos-
sam debater as questões do de-
senvolvimento urbano que asse-
gurem qualidade de vida para os 
cidadãos, numa perspectiva de 
solidariedade com as atuais e fu-
turas gerações.

A Conferência Estadual das 
Cidades deverá ser realizada na 
segunda quinzena de setembro, 
antecedida pelas conferências 
municipais, que deverão ocorrer 
nos meses de março a maio, con-
forme o calendário estabelecido 
por Resolução do Ministério das 
Cidades. A Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Metropoli-
tano com outros órgãos do go-
verno estadual, entidades como 
União dos Vereadores do Estado 
de São Paulo, Associação Pau-
lista dos Municípios, entidades 
representativas dos empresários 
e dos movimentos sociais dentre 
outras, integrará uma Comissão 
Preparatória Estadual para orga-
nizar o processo e prestar todos 
os esclarecimentos para a reali-
zação das conferências munici-
pais.

O pré-texto base disponibiliza-
do para a discussão nas conferên-
cias dá ênfase à coordenação das 
ações governamentais e assume 
a política urbana como estratégi-
ca para o país. O que se busca é a 
universalização do acesso às po-
líticas urbanas e à superação da 
cultura de fragmentação da ges-
tão, que, por exemplo, não integra 
política de habitação com a polí-
tica de saneamento ambiental e 
mobilidade, gerando desperdícios 
de recursos, ineficiência e repro-
dução das desigualdades socio-
espaciais nas cidades brasileiras.

Um dos objetivos principais de 
todo o processo é a construção de 
um Sistema Nacional de Desen-
volvimento Urbano, no marco do 
federalismo de cooperação, sen-
do necessária para tanto a defini-
ção de diretrizes e princípios na-
cionais compartilhados por todos 
os níveis de governo; clara divisão 
de competências e responsabili-
dades entre os entes federados; 
instrumentos legais de regulação 

da política urbana em cada âmbito 
de governo, recursos partilhados 
segundo o pacto federativo, de 
forma a garantir o financiamento 
sustentado da política urbana; e 
canais de participação e contro-
le social, com destaque para as 
conferências e os conselhos das 
cidades, de forma a garantir a 
participação da sociedade e criar 
uma nova dinâmica de gestão de-
mocrática das políticas urbanas.

Cumpre destacar que o pré-
texto base informa que a partir de 
2015, Estados, o Distrito Federal e 
Municípios só poderão participar 
de editais coordenados pelo Mi-
nistério das Cidades e receber re-
cursos do Fundo Nacional de De-
senvolvimento Urbano – FNDU, 
depois que este for criado, se 
tiverem instituídos e em funcio-
namento Conselhos das Cidades 
ou similares, como órgãos cole-
giados consultivos e deliberati-
vos sobre a política de desenvol-
vimento urbano nos respectivos 
âmbitos de governo. 

O pré-texto também informa 
que o FNDU deverá ser elabora-
do e encaminhado à Presidência 
da República pelo Ministério das 
Cidades até 2014 e terá por fina-
lidade dar suporte às ações e for-
mas de cooperação entre a União, 
Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios para atender aos objetivos 
da Política Nacional de Desenvol-
vimento Urbano, composto de ru-
bricas específicas para as áreas 
de habitação de interesse social, 
saneamento ambiental de inte-
resse social, transporte e mobi-
lidade de interesse social, e pro-
gramas urbanos estratégicos. O 
repasse de recursos do Ministério 
das Cidades aos estados e muni-
cípios deverá estar subordinado à 
Política Nacional de Desenvolvi-
mento Urbano e a construção do 
Sistema Nacional de Desenvolvi-
mento Urbano.

Ainda segundo o pré-texto 
base, o Conselho Nacional das 
Cidades deverá estabelecer os 
critérios para a distribuição re-
gional dos recursos do FNDU, 
além de estabelecer os critérios 
para repasse de recursos aos Es-
tados e Municípios e as contra-
partidas dos entes federativos e 
a definição de diretrizes, progra-
mas e critérios para distribuição 
e recursos do Fundo. Neste pon-
to, cabe destacar que as confe-
rências municipais das cidades 
deverão eleger delegados que 
poderão vir a serem eleitos como 
membros do Conselho Nacional 
das Cidades.

O fato é que vamos para a 
quinta edição da Conferência Na-
cional das Cidades e ainda não 
tivemos o Sistema Nacional de 
Desenvolvimento Urbano implan-
tado. Certamente não foi por falta 
de debates. O governo do estado 
de São Paulo, sempre de forma 
democrática e transparente, em 
parceria com as entidades repre-
sentativas da sociedade realizou 
as quatro maiores conferências 
estaduais das cidades do país. É 
com este espírito que vamos para 
a quinta edição da Conferência 

Estadual das Cidades. 
O Sistema Nacional de Desen-

volvimento Urbano é um anseio 
da sociedade civil e reforça uma 
estratégia de implantação da cul-
tura de planejamento em todos 
os municípios brasileiros. A fun-
ção social da propriedade urbana, 
a justa distribuição dos bônus da 
urbanização, a distribuição dos 
recursos para a constituição de 
espaços urbanos de qualidade, 
com moradia, transporte, sane-
amento e infraestrutura urbana 
para todos, assim como todos os 
princípios e diretrizes da política 
urbana consagrados no Estatuto 
da Cidade são objetivos concretos 
da Conferência, pelos quais deve-
mos lutar.

O governo do estado de São 
Paulo tem investido substancial-
mente em programas de regula-
rização fundiária, moradia inte-
grada com infraestrutura urbana, 
em saneamento, na melhoria das 
condições ambientais, infraestru-
tura de transportes e logística, 
transporte sobre trilhos, além 
das políticas sociais que elevam 
a capacidade das pessoas se re-
alizarem. São políticas públicas 
que asseguram qualidade de vida 
para as pessoas viverem em ci-
dades mais aprazíveis e seguras, 
mais justas e sustentáveis. E o 
fundamental é que as pessoas 
sejam protagonistas na constru-

ção destas cidades. Sob este as-
pecto, os prefeitos e vereadores 
deverão articular a sociedade 
organizada e realizarem as confe-
rências municipais das cidades. A 
Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento Metropolitano em con-
junto com a Comissão Prepara-
tória Estadual, além de organizar 
as conferências metropolitanas 
nas unidades regionais da ma-
crometrópole paulista, dará apoio 
às iniciativas locais em todo esta-
do de São Paulo. As informações 
sobre a Conferência Estadual das 
Cidades poderão ser encontradas 
nos sites: www.sdmetropolitano.
sp.gov.br e www.emplasa.sp.gov.
br ■

ATITUdE

A CONFERÊNCIA DAS CIDADES 
E  A REFORMA URBANA

Por: Marcos Campagnone*

* Marcos Campagnone
Chefe de Gabinete da Secretaria 

de Desenvolvimento Metropolitano.
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Despesas dos Municípios Paulistas com  
                 Ações de Responsabilidade 
                 dos demais entes federados

O presente estudo tem 
por finalidade a elabo-
ração de uma análise 

sobre as despesas realizadas 
pelos Municípios com ações, 
programas e serviços de res-
ponsabilidade dos governos es-
tadual e federal.

Os resultados apresentados 
foram calculados com base em 
levantamento realizado há al-
guns anos, acrescido de despe-
sas estimadas com o surgimen-
to de novos encargos custeados 
integral ou parcialmente através 
de contrapartidas. Os valores se 
baseiam em médias calculadas 
segundo os diferentes grupos 
de habitantes para o conjunto 
dos Municípios brasileiros.

As ações, programas e ser-
viços

A Lei de Responsabilidade 
Fiscal foi concebida com o obje-
tivo de controlar o déficit fiscal 
da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios, procurando fazer com 
que o Poder Público realize des-
pesas dentro do limite de suas 
receitas.

A aprovação da Lei nº 10.028, 
que prevê penalizações para os 
agentes públicos que não cum-
prirem os dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, tam-
bém preocupou a todos.

Verificava-se, entretanto, que 
o rigor da lei esbarrava em prá-
ticas do passado que continua-
vam a vigorar, tais como o cus-
teio por parte dos Municípios de 
uma série de ações e programas 
das outras esferas de Governo, 
notadamente dos Estados e da 
União, cujos custos deveriam 
reverter para estes entes.

A Lei de Responsabilida-
de Fiscal dispõe em seu artigo 
62 que os Municípios somente 
contribuirão para o custeio de 
competências de outros entes 
da Federação se houver autori-
zação em suas Leis de Diretri-
zes Orçamentárias e previsão 
nos seus orçamentos, além de 
um convênio, acordo, ajuste ou 
congênere entre as partes.

Considerando-se que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal es-
tabelece uma série de rígidos 
dispositivos, fica parecendo 
que o artigo 62 segue uma ou-
tra trajetória, abrindo brechas 
que possibilitam a fuga da res-
ponsabilidade dos Estados e da 
União na prestação dos serviços 
de sua competência, vez que é 
por demais sabido que o Muni-
cípio acaba sendo pressionado e 
forçado a efetuar estes gastos, 
pois se não os fizer, a população 

acabará ficando sem estes ser-
viços.

Nestes casos, os Prefeitos já 
sabem que as pressões virão de 
dois lados: da população que se 
vê privada do serviço e do ente 
federado que se exime da sua 
responsabilidade.

A participação relativa dos 
gastos com serviços dos Esta-
dos e da União sobre a receita 
total são maiores nas regiões 
mais “abandonadas”, ou seja, 
onde há necessidade de uma 
atuação mais intensa por par-
te dos Municípios para garan-
tir o fornecimento dos serviços 
à população. Nestes casos as 
despesas recaem mais intensa-
mente nos Municípios de menor 
porte demográfico.

Os Municípios acabam cus-
teando integral ou parcialmente 
uma série de ações, programas 
e serviços, seja através da ces-
são de pessoal, do fornecimen-
to de material, da suplementa-
ção recursos não previstos nos 
convênios, do fornecimento de 
instalações e equipamentos nas 
áreas da segurança pública, da 
justiça, da educação, da saúde, 
da assistência social, dentre ou-
tras.

O custo das ações, progra-
mas e serviços dos demais en-
tes

A receita orçamentária do 
conjunto dos Municípios pau-
listas alcançou a cifra de R$ 
103,567 bilhões em 2011. Este 
valor representa 28,04% do 
montante da receita orçamen-
tária dos Municípios brasileiros. 

As despesas realizadas pelos 
Municípios paulistas com ações, 
programas e serviços que de-
veriam ser de responsabilidade 
dos governos federal e estadual 
são estimadas em R$ 4,691 bi-
lhões, ou seja, 24,18% das des-
pesas realizadas pelos Municí-
pios brasileiros. 

A tabela 1 mostra que, em 
média, os Municípios paulistas 
gastam 4,53% do seu orçamen-
to com o custeio das ações, pro-
gramas e serviços das demais 
esferas de governo. Os Muni-
cípios com menos de 10 mil 
habitantes gastam, em média, 
10,11% dos seus recursos. 

À medida em que aumenta o 
porte demográfico dos Municí-
pios diminui a participação re-
lativa destes gastos, entretanto, 
em valores absolutos, os gastos 
são mais elevados. Isto aconte-
ce porque quanto menor o porte 
demográfico do Município mais 
eles se vêem pressionados a re-
alizar estes gastos para que a 
população não fique prejudica-
da. Além do mais, a população 
não sabe o que é competência 
de um ou outro ente federado e 
cobra tudo dos Prefeitos.

Verifica-se através da tabela acima que as despesas realizadas 
pelos Municípios com ações, programas e serviços de responsabili-
dade dos demais entes federados é maior que toda a receita tribu-
tária dos Municípios até 10 mil habitantes, ou seja, encontram-se 
nesta situação nada menos que 43,10% dos Municípios paulistas.

Uma das reivindicações dos Municípios é no sentido de se rever 
os dispositivos do artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de 
modo a compensar os Municípios pelas despesas realizadas com 
ações, programas e serviços de responsabilidade dos demais entes 
federados.

Outra reivindicação dos Municípios diz respeito à compensação 
pelas perdas sofridas com as desonerações promovidas pelos go-
vernos federal e estadual com os impostos que são partilhados com 
os Municípios. ■

A tabela seguinte mostra os valores médios dos gastos realiza-
dos pelos Municípios frente às suas receitas orçamentária e tribu-
tária médias. 

É muito comum os Municípios serem acusados de não querer 
cobrar tributos e viver de transferências, sejam elas as constitu-
cionais ou as voluntárias. Verifica-se que a participação da receita 
tributária é pequena nos Municípios de menor porte demográfico e 
que ela se eleva à medida em que aumenta o porte demográfico dos 
Municípios.

Isto se deve ao fato de que os principais tributos municipais, o 
Imposto sobre Serviços (ISS) e o Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU), que respondem por mais de 90% da arrecadação tri-
butária municipal, têm sua base de tributação atrelada a atividades 
urbanas. E apenas nos Municípios de maior porte demográfico os 
fatos geradores de receita são mais importantes, sem falar que as 
populações dos Municípios de menor porte demográfico possuem 
uma baixa capacidade contributiva.
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JI - Quais são os limites fi-
nanceiros opostos à Câmara de 
Vereadores?

São os que seguem:
• A remuneração total dos 

Vereadores não pode superar 5% 
da receita municipal (art. 29, VII 
da CF).

• Em face do tamanho popu-
lacional, os subsídios do Verea-
dor restringem-se entre 20% a 
75% da remuneração do Depu-
tado Estadual (art. 29, VI da CF).

• Também diante de faixas de 
população, a despesa total limi-
ta-se entre 3,5% a 7% da receita 
municipal do ano anterior (art. 
29-A da CF).

• A folha de pagamento não 
ultrapassará 70% dos duodéci-
mos enviados pela Prefeitura (§ 
1º do art. 29-A, CF).

O descumprimento de tais li-
mites tem sido o principal moti-
vo de rejeição da conta do Presi-
dente da Mesa Diretora.

JI - O que fazer diante da atu-
al redução do limite constitucio-
nal para a despesa legislativa?

A Emenda Constitucional nº 
25, de 2000, apresentou inédito 
limite financeiro para as Edilida-
des: o da despesa total, vez que, 
antes, só havia barreiras contra 
a remuneração dos Vereadores.

Escalonado ante o porte do 
Município, aquele freio oscilava 
entre 5% a 8% da receita tributá-
ria do ano anterior, quer própria 
ou transferida.

Depois, outra emenda à Cons-
tituição, a nº 58, de 2009, baixa 
tal limite para 3,5% a 7% daque-
la receita, além de possibilitar 
ampliação do corpo legislativo 
municipal.

Segundo o Jornal da União 
dos Vereadores do Estado de São 
Paulo (UVESP), 46% das Edilida-
des paulistas, mediante emenda 
à lei orgânica, elevaram o tama-
nho da vereança.

Então, há hoje menos dinhei-
ro para enfrentar mais despesa, 
o que obriga o gestor legislativo 
a cumprir rigoroso planejamen-
to de caixa, procedendo, se ne-
cessário, a corte de gastos não 
obrigatórios e adiáveis, como, 
por exemplo, a reforma do pré-
dio da Câmara.

Assim fazendo, o dirigente 
evitará superação dos limites 
constitucionais, livrando-se, 
portanto, da inelegibilidade.

Nesse sentido, salutar que 
o Presidente da Câmara regu-
lamente o até então inoperante 
controle interno (art. 74 da CF), 
valendo-se de funcionários efeti-
vos, probos, com bom potencial 
de aprendizado e comprometi-
dos com o interesse público. As-
sim, esse nível internalizado de 
controle pode evitar que o Chefe 
do Poder Legislativo incorra em 
desacertos fatais para a sua car-

Procurando orientar a grande renovação de legisladores nas 
Câmaras Municipais, o JI entrevistou o conceituado 

especialista Flávio Correa de Toledo Jr, assessor técnico do 
Tribunal de Contas do Estado. A se considerar que o presidente 
da Câmara é fiscalizado diretamente pelo Tribunal de Contas, a 
gestão financeira da edilidade deve ser sua preocupação maior.

Silvia Melo reira política.

JI - Qual a forma correta de 
conceder reajuste aos Vereado-
res?

A barreira remuneratória do 
Edil é parcela do subsídio do De-
putado Estadual (de 20% a 75%).

Ante a não-coincidência entre 
os mandatos daqueles dois par-
lamentares, controvérsia houve 
quanto à possibilidade de o novo 
subsídio do Deputado comuni-
car-se, de imediato, ao ganho do 
Vereador.

Considerando que, entre to-
dos os parlamentares da Nação, 
apenas o Vereador está subme-
tido, de forma rigorosa, ao prin-
cípio da anterioridade remune-
ratória (art. 29, VI da CF), sob tal 
contexto, entendeu o Tribunal 
de Justiça de São Paulo que os 
vencimentos da vereança não 
podem crescer só porque houve 
fixação aumentada no subsídio 
do Deputado Estadual.

Em suma e desde que não 
ultrapassado o teto, o subsídio 
do Edil apenas pode ser modi-
ficado mediante a revisão geral 
anual da Carta Política (art. 37, 
X), instituto que se limita a repor 
o poder aquisitivo corroído pela 
inflação dos 12 últimos meses; 
nada mais que isso.

Na revisão geral anual, os 
agentes políticos não podem, só 
eles, restar favorecidos; tam-
pouco, beneficiar-se por índices 
maiores que o dos servidores. O 
ato concessório há de ser am-
plo, geral, indistinto, em mesma 
data, abarcando, de forma ab-
solutamente igual, servidores e 
agentes políticos. 

De se enfatizar que a tal revi-
são não pode nunca emanar de 
Resolução legislativa, mas, so-
mente, de lei formal específica.

JI - O Fundeb e a dívida ativa 
entram na base sobre a qual se 
calcula o limite da despesa le-
gislativa?

Ao contrário de alguns Tribu-
nais de Contas do Brasil, o do Es-
tado de São Paulo inclui os 20% 
retidos pelo Fundo da Educação 
Básica (Fundeb) na apuração da 
barreira legislativa, mesmo que 
parte daquele percentual seja 
entregue a outro ente do respec-
tivo Estado, aquele com maior 
rede própria de educação básica 
(perda relativa).

É assim porque esses 20% 
são, essencialmente, receita tri-
butária, e a eventual perda se 
soma à despesa educacional do 
perdedor (25%), cabendo lem-
brar que não se faz despesa sem 
receita de suporte, no caso a re-
tida pelo Fundeb.

Afinal, essa compreensão foi 
confirmada na lei que regula a 
aplicação mínima na Saúde (LC 
nº 141/2012), diploma que, na 
vinculação de recursos para o 
setor, alcança quaisquer “parce-

las de impostos ou transferên-
cias constitucionais vinculadas a 
fundos” (art. 29).

Na aferição do limite legis-
lativo, o TCESP, de outra parte, 
exclui a receita da dívida ativa, 
valendo-se, para tanto, de uma 
análise constitucional compara-
tiva: de um lado, o art. 212, a de-
terminar que, na Educação, se-
jam despendidos 25% da receita 
resultante de impostos; de outra 
parte, o art. 29-A da Lei Maior, a 
evidenciar de forma cristalina, 
terminativa, não exemplificati-
va, todos os ingressos sobre os 
quais se limita o gasto das Câ-
maras Municipais, quais sejam: 
os tributos diretamente arre-
cadados pelo Município (IPTU, 
ISS e ITBI) e mais a quota-parte 
municipal nos impostos coleta-
dos pela União e Estados (FPM, 
ITR, IPI/Exportação, ICMS, IPVA); 
nada mais do que isso.

Fica patente a amplitude da 
receita da Educação, quer dizer, 
o termo “resultante” é bastante 
elástico, flexível; abarca os im-
postos próprios e transferidos e, 
deles provenientes, as entradas 
acessórias (dívida ativa de im-
postos e multas pelo atraso no 
recolhimento de impostos). Aqui, 
conforma-se, à perfeição, o prin-
cípio de que o acessório acom-
panha o principal.

No entanto, a regra que ba-
liza o limite das Câmaras de 
Vereadores (art. 29-A da CF) 
nada diz sobre dívida ativa, sen-
do que, no padrão nacional de 
classificação orçamentária, tal 
ingresso se embute no grupo 
1900.00.00 (Outras Receitas Cor-
rentes), absolutamente distinto 
do que recepciona os impostos, 
taxas e contribuição de melho-
ria da Receita Tributária (grupo 
1100.00.00).

E, não obstante a largueza 
do financiamento da Educação, 
ainda assim, a Lei do Fundeb (nº 
11.494/2007) precisou estabe-
lecer, de forma expressa, que a 
receita da dívida ativa integra o 
cálculo em questão (art. 3º, IX).

Também, no financiamento 
da Saúde, a Lei nº 141, de 2012, 
precisou dispor, no art. 9º, que a 
dívida ativa agrega-se à respec-
tiva vinculação.

E, ao que se sabe, não existe 
diploma infraconstitucional que 
insira, de modo explícito, a re-
ceita da dívida ativa no limite do 
órgão municipal do Legislativo.

De todo modo, não é demais 
ressaltar que, em grande parte 
das vezes, os considerados 20% 
do Fundeb representam cifra 
bem maior que a desconsidera-
da receita da dívida ativa.

JI - Podem os Vereadores re-

ceberem 13º Salário?
Não, os Vereadores não po-

dem receber tal benefício sala-
rial.

De fato, a Lei nº 4.090, de 
1962, em seu art. 1º, estabele-
ce que, no mês de dezembro de 
cada ano, a todo empregado será 
paga, pelo empregador, uma 
gratificação salarial (13º salá-
rio).

Nesse cenário, põe-se evi-
dente a relação de trabalho, pro-
fissional, funcional, que, por ób-
vio, escapa à situação jurídica do 
agente político.

Com efeito, assim decidiu o 
Tribunal de Justiça de São Paulo: 
“É que o vereador é agente polí-
tico detentor de mandato eletivo 
e seu vínculo jurídico com o Es-
tado não tem natureza profis-
sional, a ele não se estendendo 
os direitos sociais fundamentais 
previstos no art.124, § 3º, da 
Constituição Paulista, devidos 
apenas aos servidores públicos, 
dentre eles o 13° salário (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
nº 994.09.002930-5 (175.943-
0/6); grifamos.

JI - Pode o Vereador receber 
verba de gabinete, ajuda de cus-
to ou auxílio encargos gerais de 
gabinete?

Amparado nos princípios da 
eficiência, finalidade e econo-
micidade, o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo entende 
que não.

De fato, mostra-se inade-
quado o pagamento daquelas 
verbas, eis que compete ao Ve-
reador produzir leis e fiscalizar o 
Executivo; jamais autorizar, ele 
próprio, despesa orçamentária, 
com exceção, claro, do orde-
nador da despesa camarária: o 
Presidente da Edilidade.

Para reduzir custos, obter 
racionalidade operacional e me-
lhor submeter-se aos princípios 
e regras do art. 37 da Constitui-
ção, o gasto legislativo deve ser 
processado, de modo centraliza-
do, no serviço administrativo da 
Edilidade e, não, em cada gabi-
nete de Vereador.

Ressalte-se que, para despe-
sas com viagem oficial, há sem-
pre a possibilidade do regime 
de adiantamento, sendo que, a 
termo da Lei 4.320/64 (art. 68), 
deve um servidor responder pela 
prestação de contas desse di-
nheiro, nela discriminado cada 
um dos Vereadores que realizou, 
de fato, o gasto.

JI - O que fazer para evitar os 
frequentes desacertos no uso 
do regime de adiantamento?

Deve o Presidente da Câmara 
e o responsável pelo controle in-



JORNAL DO INTERIOR
Fevereiro de 2013

| 15 |

GRÁFICOS INTERATIVOS

O LEGISLATIVO DEVE EXERCER   RIGOROSO CONTROLE DE GASTO
terno atentarem para o seguinte 
Comunicado do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo:

Comunicado SDG

O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo alerta que, no 
uso do regime de adiantamento 
de que tratam os art. 68 e 69 da 
Lei nº 4.320, de 1964, devem os 
jurisdicionados atentar para os 
procedimentos determinados na 
lei local específica e, também, 
para os que seguem: 

1. autorização bem motiva-
da do ordenador da despesa; no 
caso de viagens, há de se mos-
trar, de forma clara e não-gené-
rica, o objetivo da missão oficial 
e o nome de todos os que dela 
participarão. 

2. o responsável pelo adian-
tamento deve ser um servidor 
e, não, um agente político; tudo 
conforme Deliberação desta 
Corte (TC-A 42.975/026/08).

3. a despesa será comprova-
da mediante originais das notas 
e cupons fiscais; os recibos de 
serviço de pessoa física devem 
bem identificar o prestador: 
nome, endereço, RG, CPF, nº. de 
inscrição no INSS, nº. de inscri-
ção no ISS.

4. a comprovação de dispên-
dios com viagem também requer 
relatório objetivo das atividades 
realizadas nos destinos visita-
dos.

5. em obediência aos consti-
tucionais princípios da economi-
cidade e legitimidade, os gastos 
devem primar pela modicidade.

6. não devem ser aceitos do-
cumentos alterados, rasurados, 
emendados ou com outros arti-
fícios quem venham a prejudicar 
sua clareza.

7. o sistema de Controle In-
terno deve emitir parecer sobre 
a regularidade da prestação de 
contas.

São Paulo, 07 de junho de 
2010

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
Secretário-Diretor Geral

JI - Em caso de pagamentos 
indevidos, a restituição deve ser 
feita pelo Presidente da Câmara 
ou por cada um dos Vereadores 
beneficiados?

Enquanto ordenador da des-
pesa, o Presidente responde 
pela devolução de gastos irregu-
lares; afinal, é ele o responsável 
previsto no art. 71, II da Consti-
tuição, o que não impede uma 
futura cobrança dos Edis.

Foi bem isso o que delibe-
rou o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TC-A nº 
43.579/026/08).

Tal ressarcimento deve ser 
feito junto à Tesouraria da Pre-
feitura, posto que a Câmara não 
arrecada receitas.

JI - Que despesas são usual-
mente tidas impróprias?

As despesas impróprias res-
sentem-se de interesse público; 
a imensa parte dos contribuin-
tes, se pudessem, vetaria o uso 
de dinheiro público na aquisição 
de certos bens e serviços.

Esses gastos ofendem os 
princípios da legitimidade, mo-
ralidade e economicidade (art. 
37 e 70, I da CF), ensejando, por 
isso, juízo de irregularidade na 
contas da Câmara. De mais a 
mais, deve o Presidente da Mesa 
devolver, à Tesouraria da Prefei-
tura, o correspondente valor, de-
vidamente corrigido.

Na cartilha “O Tribunal e a 
Gestão Financeira das Câmaras 
dos Vereadores”, a Corte Paulis-
ta de Contas oferece exemplos 
de gastos impróprios:

• Falta de modicidade nos 
gastos em viagem oficial (núme-
ro despropositado de participan-
tes em cursos e outras soleni-
dades oficiais; gasto exagerado 
com refeição e hospedagem; não 
apresentação de certificados de 
presença).

• Subvenção a entidades so-
ciais, ajuda a pessoas carentes, 
locomoção de pacientes, visto 
que tais gastos são da exclusiva 
competência do Executivo.

• Promoção pessoal de au-
toridades e servidores públicos, 
em afronta ao art. 37, § 1º da 
Constituição.

• Pagamento de multas pes-
soais de trânsito, ou seja, as que 
não se referem à má conserva-
ção do veículo oficial.

• Pagamento de anuidade de 
servidores em conselhos profis-
sionais como OAB, CREA, CRC, 
entre outros.

• Gastos excessivos com 
combustível e telefonia celular.

• Distribuição de agendas, 
chaveiros, buquês de flores, car-
tões e cestas de Natal, entre ou-
tros brindes;

• Festas de confraternização 
dos funcionários públicos.

• Assinatura de TV a cabo e 
revistas que não veiculam temas 
ligados à Administração Pública.

JI - No cálculo do limite dos 
70% da folha pagamento, o que 
entra no numerador e no deno-
minador da equação?

De se lembrar que, a termo 
do art. 29-A, § 1º da Constitui-
ção, o numerador é constituído 
pela folha de pagamento da Câ-
mara; o denominador é formado 
pela “receita” da Edilidade, ou 
seja, a totalidade do suprimento 
financeiro que, todo mês, é en-
viado pela Prefeitura (art. 168 da 
CF).

No numerador, acolhe-se 
a literalidade do termo “folha 
de pagamento”, o que exclui os 
encargos patronais e a despesa 
com mão-de-obra que substitui 
servidores (art. 18, § 1º da LRF). 
De mais a mais e tendo em vis-
ta que, no limite da despesa ca-
marária total, não ingressam os 
inativos, os gastos de aposenta-
dorias e pensões também não 
compõem os 70% da folha de pa-
gamento.

No denominador, o TCESP 
escora-se no conceito de recei-
ta bruta transferida, isto é, a que 
leva em conta o valor total en-
tregue pela Prefeitura, indepen-
dente dos valores eventualmente 
devolvidos ao Executivo.

É dessa forma porque tal con-

ceito ajusta-se, rigorosamente, 
ao regime de apuração da recei-
ta pública, o de caixa (art. 35, I, 
da Lei nº 4.320, de 1964).

JI - Qual a proporção ideal 
entre cargos em comissão e de 
provimento efeito?

Tendo em mira a não edição 
da lei prevista no inciso V do art. 
37 da Constituição, não se pode 
fixar proporção dessa natureza.

De concreto, o Tribunal Pau-
lista de Contas tem se pautado 
pelo bom senso, recusando o 
excesso de cargos em comissão 
relativamente aos de provimen-
to efetivo, vez que isso contraria 
os princípios da impessoalidade, 
igualdade, moralidade, eficiên-
cia e de ampla acessibilidade 
aos cargos públicos.

Nisso, o entendimento da-
quela Casa fica bem ilustrado 
nos seguintes trechos da deci-
são exarada no TC 515/026/08:

“O voto condutor da r. Deci-
são em comento delineou, pre-
cisamente, a impropriedade do 
elevado número de servidores 
contratados de livre provimen-
to, o desvirtuamento da regra 
constitucional para o ingresso no 
serviço público e os inconvenien-
tes ao interesse público que fica 
renegado em prol de interesses 
particulares dos agentes políti-
cos, “in verbis”:

“Agrava o panorama desse 
elevado quadro de pessoal, pois 

há 250 (duzentos e cinquenta) 
cargos em comissão e 38 (trinta 
e oito) efetivos, providos por con-
curso, evidenciando claramente 
a exagerada inversão da regra 
contida no inciso II, do artigo 37, 
da Constituição Federal, que pri-
vilegia o ingresso de servidores 
via concurso público, mantendo 
em caráter de exceção as con-
tratações de cargos de livre pro-
vimento e temporários”.

(...)
“Neste contexto, verifico que 

na maioria dos cargos em co-
missão do Legislativo em ques-
tão, as atividades desempenha-
das - a exemplo dos serviços de 
digitação, telefonia e transporte 
de pessoas -não guardam con-
sonância com o inciso V, do ar-
tigo 37, da Constituição Federal, 
que restringem aqueles cargos 
às funções relacionadas com o 
assessoramento, chefia ou dire-
ção”.

(...)
“O objetivo não é abolir as 

perspectivas de nomeação para 
aqueles cargos, mas apenas 
combater o que vem ocorrendo 
nos Legislativos dos Municípios: 
a nomeação direta de servidores 
imbuídos da promoção pessoal 
de políticos, não possuindo, via 
de regra, qualificação profissio-
nal suficiente a ponto de justi-
ficar a posição que sustentam, 
não colaborando, portanto, com 
os objetivos primordiais do Po-
der Legislativo”. ■
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2013 - 4ª Caravana

A partir de 22 de março, 
a Caravana da Inclu-
são, Acessibilidade e 

Cidadania, uma iniciativa da 
Secretaria de Estado dos Di-
reitos da Pessoa com Defici-
ência, juntamente com a União 
dos Vereadores do Estado de 

São Pau-
lo (UVESP), 
terá a sua 
quarta edi-
ção em dez 

cidades do in-
terior paulista.
O primeiro mu-

nicípio a receber os 
encontros será Bebe-

douro. 
A Caravana consiste em 

uma série de encontros re-
gionais, com objetivo de cons-
cientizar os participantes so-
bre os direitos das pessoas 
com deficiência, que incluem: 
educação, trabalho, cidadania, 
reabilitação, entre outros.

A Caravana é aberta ao pú-
blico, as inscrições são gratui-
tas e podem ser realizadas na 
abertura de cada evento. ■

Isenção de Pedágio

A senadora Ana Amélia 
(PP-RS) apresentou no 
final do ano passado 

um projeto de lei que isenta do 
pedágio em rodovias os carros 
dirigidos por pessoas com de-

ficiência. Ela argumenta que o 
objetivo de sua proposta (PLS 
452/2012) é fortalecer a integra-
ção social dessa parcela da po-
pulação.

A proposta de Ana Amélia se 
junta a outro projeto de lei, o PL 
3.624/2012, apresentado pelo 
deputado federal Afonso Hamm 
em abril do ano passado, tam-
bém do PP gaúcho.

O projeto do deputado visa 
isentar do pedágio em rodovias 
federais os veículos que trans-
portem pessoas com deficiên-
cia, sejam eles condutores ou 
passageiros. A matéria tramita 
na Câmara em conjunto com 
o PL 4.251/2001, projeto de lei 
mais antigo que, originalmente, 
previa a isenção de pedágio para 
veículos cujos proprietários se-
jam portadores de deficiência. ■

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Gêneros 
Alimentícios do Es-

tado de São Paulo (Sincova), o 
Sindicato dos Comerciários de 
São Paulo e a Superintendên-
cia Regional do  Trabalho 
e Emprego de São Paulo (SRTE/
SP) firmaram em dezembro de 
2012 um acordo para estimular 
e facilitar a inclusão de pessoas 
com deficiência e reabilitados 
do INSS no mercado de traba-
lho. Nesse caso, é cumprido o 
Artigo 93, da Lei nº 8.213/91, 
mais conhecido como Lei de Co-
tas. 

As empresas que fazem 

Sindicatos assinam 
acordo de inclusão

parte da categoria econômica 
representada pelo Sincovaga 
podem aderir facultativamente 
ao acordo. Essas empresas te-
rão o compromisso de cumprir 
as cotas legais de contratação 
de pessoas com deficiências 
dentro de prazos estipulados. A 
partir da assinatura, os prazos 
serão: 30% da cota em 6 meses; 
60% em 12 meses; 80% em 18 
meses e 100% da cota em até 
dois anos. 

De acordo com o Termo de 
Compromisso, as empresas de-
verão promover a capacitação 
profissional das pessoas com 
deficiência, por meio de treina-
mentos adequados às necessi-
dades das funções que irão de-
sempenhar. O acordo também 
prevê a troca de informações 
sobre vagas disponíveis e ca-
dastro de currículos, amplian-
do as condições de captação da 
mão de obra. ■

Direitos das 
pessoas com 
Autismo

Conhecida como “Lei 
Berenice Piana”, em 
alusão a uma mãe que 

lutou e articulou por essa legis-
lação, o texto sancionado aten-
de à demanda de cerca de 2 mi-
lhões de famílias afetadas pelo 
autismo no país.

Foi publicado no Diário Ofi-
cial, no dia 28 de dezembro, a 
Lei nº 12.764, que institui a Po-
lítica Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista. Den-
tre os pontos previstos na Lei 
está a participação da comuni-
dade na formulação das políti-
cas públicas voltadas para os 
autistas, além da implantação, 
acompanhamento e avaliação 
da mesma.

Com a Lei ficam assegura-
das ainda o acesso a ações e 
serviços de saúde, incluindo: 
o diagnóstico precoce, o aten-
dimento multiprofissional, a 
nutrição adequada e a terapia 
nutricional, os medicamentos e 

as informações que auxiliem no 
diagnóstico e no tratamento. As-
sim como o acesso à educação e 
ao ensino profissionalizante, à 
moradia, ao mercado de traba-
lho e à previdência e assistência 
social. Para cumprimento das 
diretrizes de que trata este ar-
tigo, o poder público poderá fir-
mar contrato de direito público 
ou convênio com pessoas jurídi-
cas de direito privado.

Em casos de comprova-
da necessidade, a pessoa com 
transtorno do espectro autista 
incluída nas classes comuns 
de ensino regular, terá direito 
a acompanhante especializado 
durante as atividades realizadas 
no ambiente escolar. ■

Você sabia

Ao término da 3ª Con-
ferência Nacional dos 
Direitos da Pessoa 

com Deficiência, em dezembro, 
foram aprovadas 391 propostas 
dos nove grupos de trabalho. 
Tais propostas nortearão as po-
líticas públicas de todos os bra-
sileiros com deficiência para os 
próximos quatro anos. 

As propostas aprovadas se-
rão encaminhadas à Secretaria 
de Direitos Humanos, que tem 
o papel de articular essas po-
líticas públicas. Por sua vez, o 
Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência (Co-
nade) atuará no controle social. 

No último dia da Conferência, 
foram também apresentadas à 
mesa 35 moções, das quais cin-
co eram de apoio em agradeci-

mento à presença da presidenta 
Dilma Rousseff na Conferência. 

Moções são manifestações 
específicas sobre determinado 
assunto e devem ser subscri-
tas por um número mínimo de 
participantes, conforme pre-
visto no Regimento Interno da 
Conferência. Geralmente as 
moções servem para expressar 
apoio, repúdio, recomendação 
ou congratulação. Elas são lidas 
e votadas na Plenária Final e, 
ao término da conferência, cada 
uma é encaminhada à instância 
devida. ■

Todos os moradores de 
Araçatuba, com ida-
de igual ou superior a 

60 anos, assim como os cida-
dãos com deficiência, podem 
requerer seu cartão especial 
de estacionamento na sede da 
Secretaria Municipal de Mobi-
lidade Urbana. A Prefeitura é a 
quarta no Estado de São Paulo 
a cumprir resoluções federais 
de 2008 que determinam a re-
gulamentação de vagas espe-
ciais para estacionamento. Os 
cartões começaram a ser en-
tregues em 2010. ■

Araçatuba lança cartões 
de Estacionamento



| 17 |

JORNAL DO INTERIOR
Fevereiro de 2013

ELES FAzEM A dIFERENÇA 
OSASCO
Posse para Aluísio e Branco

Abrindo o trabalho como 
presidente da Câmara 
Municipal de Osasco, 

o vereador Antonio Aparecido 
Toniolo (PC do B) assinou, em 

janeiro, a posse dos vereadores 
Aluísio Pinheiro (PT) e Reinaldo 
Hipólito Leal, “Branco” (PMDB). 
Ambos eram suplentes e assu-
mem porque dois vereadores 
assumiram o secretariado do 
governo Jorge Lapas (PT).

João Gois Neto (PT) assumiu 
a Secretaria de Trânsito e Mobi-
lidade Urbana e deu lugar para 
Aluísio Pinheiro. Fábio Yamato 
(PSDC) é o novo secretário de 
Cultura e Leal assumiu em seu 
lugar. ■

ILHA SOLTEIRA
Repasses para Entidades

Em sessão extraordiná-
ria, no dia 25 de janei-
ro, os vereadores de 

Ilha Solteira votaram o repasse 
de verba para as entidades as-
sistenciais do município. O pro-
jeto foi enviado a Câmara em 
regime de urgência pelo prefei-
to Bento Sgarboza (DEM), para 
não inviabilizar o atendimento 
ao público realizado pelas mes-
mas.

O vereador Antônio Carlos da 
Silva (PT) acrescentou ao proje-
to uma emenda em que as enti-

dades subvencionadas deverão 
prestar contas dos recursos re-
cebidos até o dia 15 do mês se-
guinte, ao poder executivo, com 
cópia ao poder legislativo. Os 
legisladores ressaltaram que 
em administrações anteriores 
esta prestação de contas não foi 
fiscalizada devidamente. Agora, 
a norma possibilitará aos vere-
adores exercerem seus papéis 
de fiscalizadores e assim ter 
um conhecimento das ativida-
des e das reais necessidades 
das entidades assistidas. ■

INdAIATUBA
Fanpage

A Câmara de Indaiatuba 
lançou a fanpage oficial 
da instituição. O obje-

tivo é oferecer aos usuários da 
rede social Facebook, mais um 
canal de relacionamento e in-
formação aos cidadãos.

“Como presidente, uma das 
minhas metas é aproximar a 
Câmara dos cidadãos e nada 

como a internet para darmos 
início a esse projeto”, afirma o 
presidente da Mesa Diretora, 
Luiz Alberto ‘Cebolinha’ Pereira 
(PMDB).

Criada pelo coordenador de 
TI (Tecnologia da Informação) 
da Câmara, José Fábio Rosa, a 
fan page será alimentada pela 
Assessoria de Comunicação So-
cial da Casa e vai compartilhar 
fotos e notícias do Legislati-
vo, além de publicar notícias e 
campanhas de outros órgãos, 
como Prefeitura, suas secreta-
rias e autarquias. A fan page foi 
curtida por 973 internautas em 
menos de uma semana de exis-
tência. ■

ITAPETININGA
Crédito para Hospital Regional

Na primeira 
sessão ex-
traordinária 

de 2013 da Câmara 
Municipal de Itape-
tininga, no dia 18 de 
janeiro, os vereadores 
aprovaram, por unani-
midade, o Projeto de 
Lei 002, que autoriza 
a abertura de um cré-
dito especial, no valor 
de R$ 3.563.000,00 no 
orçamento vigente, na 
Secretaria Municipal de Saúde, 
para manutenção do Hospital 
Regional. Na justificativa do 
projeto, o Chefe do Executivo 
destacou que a iniciativa visa 
possibilitar ao município, arcar 
com as despesas decorrentes 
da assunção dos serviços es-

OJaboticabal – Foto OK
Doação de sangue 
No dia 2 de feverei-

ro, a Câmara Municipal de Ja-
boticabal abriu as portas para 
mais uma campanha de doação 
de sangue e de medula óssea.  
A coleta foi feita pela Fundação 
Hemocentro de Ribeirão Preto 
(FUNDHERP). Passaram pela 
Casa de Leis 380 pessoas – 262 
foram cadastradas e 230 bolsas 
foram coletadas, além de 15 ca-
dastros de Medula Óssea.

JABOTICABAL
Doação de Sangue

De acordo com a organizado-
ra Neusa Isabel de Oliveira, essa 
foi a maior coleta ocorrida na 
região nos últimos anos. Cada 
bolsa, que pode salvar quatro 
vidas.  A Câmara sede todos os 
anos o espaço para coleta de 
sangue. ■

JAGUARIúNA
Encontro do Parlamento Metropolitano

A Casa de Leis de Ja-
guariúna sediou, no 
final de janeiro, a reu-

nião do Parlamento Metropo-
litano da RMC (Região Metro-
politana de Campinas). A pauta 
para a reunião foi definida por 
meio de sugestões apresenta-
das na última reunião em Ho-
lambra, em dezembro de 2012. 

Entre os temas definidos 
estão: problemas enfrentados 
na Educação Estadual nas es-
colas dos municípios da RMC; 
dificuldades das indústrias 
instaladas na região devido à 
importação de produtos asi-

áticos; reformulação das Di-
retorias da UVESP (União dos 
Vereadores do Estado de São 
Paulo); e  posse da Frente Par-
lamentar Cooperativista.

O Parlamento Metropolita-
no é uma associação de vere-
adores que envolve as 19 Câ-
maras Municipais da Região 
Metropolitana de Campinas. 
Foi criado em 2005 com o ob-
jetivo de promover a integra-
ção administrativa, econômica 
e social dos municípios. Tem a 
finalidade de gerar a coopera-
ção intermunicipal e intergo-
vernamental. ■

senciais e urgentes de saúde 
prestados no Hospital Regio-
nal de Itapetininga Dr. Léo Orsi 
Bernardes. A abertura desse 
crédito especial será coberto 
por meio de anulação parcial 
de dotações orçamentárias da 
própria Secretaria da Saúde. ■
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MUNdO SUSTENTáVELP

AMBIENTAL MS – Sustentabilidade, Projetos e Equipamentos 
www.ambientalms.com.br 

atendimento@ambientalms.com.br
Tel: (11) 3621-4333

Transparência e Tecnologia a serviço do Mundo !

Gabriel Monteiro

Recolhimento de Pneus e
Inservíveis

A prefeitura de Gabriel 
Monteiro, por meio do 
Setor Agropecuário e 

de Meio Ambiente, destinou a re-
tirada de 570 pneus inservíveis, 
em janeiro. Os pneus estavam 
armazenados no antigo recinto 
municipal, em local coberto. A 
empresa responsável pela co-
leta foi a Reciclanip, licenciada 
pelos órgãos ambientais com-
petentes para a destinação cor-
reta desses materiais. ■

Itu

Oficinas de Plantio 
em Vasos

Como forma de celebrar 
os 403 anos de funda-
ção de Itu, a Secreta-

ria Municipal de Meio Ambiente 
promoveu, em fevereiro, seções 
de visitas monitoradas no pré-
dio verde (novo Paço Municipal) 
e duas oficinas de plantio em 
vasos.

Os visitantes conheceram 
todos os detalhes que fazem 
do prédio a primeira Prefeitura 
da América Latina a possuir o 
certificado LEED (Leadership in 
Energy and Environmental De-
sign) para construções susten-

táveis. Um técnico da Secretaria 
do Meio Ambiente explicou pro-
cessos da arborização, telhado 
verde, redução do consumo de 
energia, reaproveitamento da 
água, uso de materiais certi-
ficados, localização do prédio, 
gestão integrada dos resíduos, 
entre outros itens.

Nas oficinas de plantio em 
vasos, os participantes foram 
apresentados aos principais 
aspectos para um bom plantio. 
Cada participante montou seu 
próprio vaso com flores ou ervas 
e o levou para casa. ■

Volta Redonda - RJ

Esgoto vira Adubo

O esgoto doméstico pode 
se tornar um aliado da 
agricultura. Pesquisa-

dores da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) estão desen-
volvendo um adubo, feito com 
lodo produzido em estações de 
tratamento de esgoto, que se 
mostrou mais eficiente que os 
fertilizantes comerciais.

Fruto de parceria da UFF com 
a prefeitura de Volta Redonda 

(RJ) e o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) da cida-
de, os experimentos vêm sendo 
conduzidos em uma estação de 
tratamento do município desde 
2011.Segundo a pesquisadora 
Fabiana Soares dos Santos, que 
coordena a equipe de cinco pro-
fessores da UFF e alunos de ini-
ciação científica, o uso agrícola 
do lodo é uma boa ideia porque 
“alia o baixo custo com o impac-
to ambiental extremamente po-
sitivo”.

O lodo de esgoto domésti-
co é o resíduo gerado no tra-
tamento do esgoto sanitário e 
pode causar sérios problemas 
ambientais se disposto de for-
ma inadequada. Em vez de ser 
descartado nos aterros, ele vira 
matéria-prima para a produção 
do fertilizante, por ser fonte de 
matéria orgânica e nutrientes 
para as plantas. ■

Curitiba - PR

Imóveis com Selo Verde

Em 2012, quase metade 
dos lançamentos co-
merciais em São Paulo 

e no Rio de Janeiro serão cer-
tificados ambientalmente. Em 
Curitiba, serão quase 80%.

Eles têm conseguido re-

duzir em torno de 30% o 
consumo de energia den-
tro da edificação, de 30 a 
50% o consumo de água, 
e conseguem reduzir tam-
bém em cerca de 60% a 
80% a gestão de resíduos, 
que são gerados durante 
todo o empreendimento, 
afirma Marcos Casado, 
gerente técnico da GBC 
Brasil.

O selo LEED foi criado 
nos Estados Unidos em 
1999 e já é usado em 139 
países. O Brasil, com 630 

empreendimentos registrados, 
aparece em quarto lugar no 
ranking de países certificados 
pelo LEED, atrás apenas de 
Estados Unidos (42.964), Chi-
na (1067) e Emirados Árabes 
(794). ■
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Por: Sérgio Cintra

Sérgio Cintra
uvesp@ambientalms.com.br

ASSUMINDO PROBLEMAS

Por:  Juliana Franco

Resgatar a memória cul-
tural e ambiental em 
torno do Rio Piracica-

ba. Este é o objetivo da Trilha do 
Parque do Mirante. A atividade 
faz parte das ações de férias re-
alizadas pelo NEA/Sedema (Nú-
cleo de Educação Ambiental/Se-
cretaria Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente).
Desde o início do ano, gru-

pos de visitantes poderão par-
ticipar das visitas monitoradas 
na trilha, conhecer as árvores 
do local, além de se inteirar da 
história do Parque do Mirante 
e sua ligação com o Rio Piraci-
caba e o Engenho Central. De 

acordo com a bióloga do NEA, 
Elizabeth Silveira Nunes Sales, 
os participantes vão receber um 
kit com materiais educativos re-
lacionados à temática ambien-
tal, incluindo a cartilha “Trilha 
do Parque do Mirante”. Lançada 
em dezembro do ano passado 
pela prefeitura por meio da Se-
dema NEA, Ipplap (Instituto de 
Pesquisa e Planejamento) com 
o apoio do Grupo Equipav e da 
Águas do Mirante, a publicação 
é auto-guiada. “Os visitantes 
que não quiserem ou não pude-
rem participar da trilha monito-
rada, pode retirar a cartilha no 
NEA e fazer o passeio sem guia, 
apenas com a ajuda do mate-
rial”, revela.

O material mostra de forma 
didática e ilustrativa 18 espé-
cies de árvores que foram esco-
lhidas no meio as centenas do 
Parque do Mirante. Entre elas 
a falsa seringueira, o eucalipto 
e as brasileiras ipês, marinho, 
figueiras, paineiras, jequitibás, 
entre outras.

Além das árvores, a publica-
ção aponta ainda algumas es-
pécies de aves que frequentam 

o local, atraídas pela vegetação. 
Estas, normalmente podem ser 
observadas pelos visitantes. 
“Além de ser uma atividade edu-
cativa, a trilha é um turismo de 
contemplação”, conta a bióloga.

Elizabeth explica que a ati-
vidade já era realizada com es-
tudantes de escolas públicas e 
privadas da cidade, desde 2010. 
A ideia de expandir o projeto 
visa orientar e apresentar um 
pouco da história de Piracicaba 
aos moradores locais e também 
aos turistas. “A trilha com as 
instituições de ensino retornam 
em abril”, afirma.

Já as visitas monitoras do 
projeto de férias são realizadas 
de terça a sexta-feira, em dois 
horários, das 14 às 15 horas e 
das 15h30 às 16h30. O limite mí-
nimo de participantes por turma 
é de cinco pessoas e o máximo 
de 20. As inscrições podem ser 
feitas minutos antes de cada tri-
lha.

Outras informações pelo te-
lefone (19) 3417-9494 ou pelos 
blogs sedemapiracicaba.blogs-
pot.com.br e neasedema.blogs-
pot.com.br ■

RESGATE Cultural e Ambiental
Além de uma opção de lazer, visitas monitoradas mostram a 

importância da mata ciliar e da fauna ribeirinha

Conversando com amigos 
que assumiram vagas 
de Vereador e Secretá-

rio Municipal ouvi uma afirmação 
que já esperava, mas que eles 
não imaginavam que comenta-
riam: “Se soubesse que iria assu-
mir tantos problemas não havia 
me candidatado!”

Logo na primeira semana após 
a posse, Prefeitos, Vereadores e 
Secretários Municipais de vários 
locais do País tiveram que assu-
mir graves e vários problemas de 
toda ordem.

Em nosso caso, o que importa 
são os relacionados ao meio am-
biente e isso por si só, já é o su-
ficiente para qualquer Prefeitura 
traçar um planejamento de sua 
gestão. Aliás, diria que é o ponto 
inicial. 

Coisa como a Temperatura e 
seu Monitoramento, influência 
da Latitude em relação ao Equa-
dor, Altitude, Continentalidade 
e/ou Maritimidade, Vegetação, 
Aglomerações Urbanas, Inversão 
Térmica, El Niño, La Niña, Efeito 
Estufa, Chuva Ácida, Qualidade 

do Ar, O Desafio das Águas, Pro-
blemas Ambientais nos Centros 
Urbanos, Arborização, Lixo e vá-
rios outros fatores que influen-
ciam na compreensão de fenô-
menos como secas, enchentes e 
elevação de temperatura, inten-
sidade e frequência das chuvas, 
formação de ilhas do calor, etc., 
não são mais uma preocupação 
exclusiva de cientistas e pesqui-
sadores, mas também dos Gover-
nantes, pois isso tudo pode afetar 
diretamente o Legislativo e a opi-
nião pública.

Na atualidade, é necessário 
que todos percebam em que me-
dida as ocorrências climáticas 
são frutos de fatores naturais ou 
da ação do homem. Ao perceber o 
tempo, é possível tomar decisões 
como levar ou não guarda-chuva 
e/ou o casaco ao sair, voltar para 
casa antes ou depois da chuva 
ou tomar bastante água devido 
à secura do ar. As questões são: 
Qual a relação entre as condi-
ções do tempo e do clima? Qual 
a importância deste último para o 
ambiente e para as nossas ativi-

dades? 
Todos já sabem pelo menos 

que a Amazônia é uma extensa 
região, cuja dinâmica atmosférica 
interfere no clima local, regional 
e global. Assim, podemos traçar 
um paralelo para cada Município 
e tentarmos minimizar as ações 
diretas que ocorrem na Cidade.

A Sustentabilidade é mais di-
fícil de ser visualizada, então se 
prefere investir numa linda ponte, 
ou no alargamento de uma ave-
nida do que no saneamento bá-
sico, que quando não existe ou é 
deficiente custa muito caro para 
o Município e para a População, 
pois a conta será paga nos Postos 
de Saúde com um maior número 
de atendimentos e enfermidades. 
A conta é simples, cada R$ 1,00 
investido em saneamento bási-
co repercute na economia de R$ 
5,00 em saúde.

Outro desafio para o ano de 
2013 é a necessidade de atender 
a Lei Federal que regulamenta os 
Resíduos Sólidos, nº 12.305 de 02 
de agosto de 2010 que traça me-
tas a todos, inclusive interferindo 
diretamente no repasse de recur-
sos Federais.

O caminho é longo, mas deve 
ser percorrido, então o primeiro 
passo é entender o “Código de 
Uso e Ocupação do Solo Munici-
pal”, o “Plano Diretor”, analisar 
e discutir, adequar se necessário 
e fiscalizar, antes que problemas 
possam vir a ocorrer, como des-
moronamentos e enchentes, por 

exemplo. Depois, implantar po-
líticas sustentáveis utilizando o 
meio ambiente para melhorar a 
vida das pessoas. 

Concomitantemente, uma 
atenção especial na educação 
ambiental gerará como frutos, 
verdadeiros usuários conscientes 
e fiscais da natureza que farão 
um trabalho multiplicador onde a 
Cidade e o Planeta agradecerão.

É na prática o resumo do jar-
gão “Pensar global e agir local!”.

Para quem está chegando 
agora, a UVESP desenvolveu em 
conjunto com a Secretaria do Mu-
nicípio do Estado de São Paulo, 
uma cartilha com 50 Leis Socio-
ambientais que podem auxiliar o 
legislador a atingir um mínimo de 
qualidade e sustentabilidade com 
relação ao meio ambiente. 

O próprio programa do “Mu-
nicípio Verde e Azul” do Estado é 
uma ferramenta importante para 
o atingimento de metas e sanea-
mento ambiental.

Então, mãos à obra e boa sor-
te! ■
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AGUdOS

TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
                        1.300 ALUNOS

Com uma frota de 14 
ônibus e 30 peruas, a 
Secretaria Municipal 

de Transporte de Agudos aten-
derá cerca de 1.300 estudantes, 
diariamente, durante o ano leti-
vo de 2013. A demanda corres-
ponde a alunos da zona urbana 

e rural, que estudam em 20 es-
colas.

Um micro-ônibus adaptado 
garante o transporte dos alu-
nos portadores de necessida-
des especiais. Há também um 
coletivo exclusivo, destinado ao 
projeto da Secretaria Municipal 
de Educação: o “Criança em 
Tempo Integral na Escola”. 

Toda a frota do transporte 
escolar gratuito passa cons-
tantemente por manutenções 
preventivas. Os motoristas 
também são reciclados e trei-
nados com frequência para ga-
rantir um serviço de qualidade 
e, sobretudo, com segurança à 
população. ■

CAJAMAR

VIDA NOVA

O prefeito Daniel 
Fonseca (PSDB) 
entregou 32 ca-

sas para moradores de 
áreas de risco, as primei-
ras unidades construí-
das na Vila Progresso, 
em Cajamar.  A Vila Progresso 
terá um total de 135 unidades 
habitacionais.  A administração 
também acompanha o projeto 
para construção de 311 casas 
no Cimiga.

As casas contam com dois 

quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço e adaptações 
no caso de portadores de ne-
cessidades especiais, além de 
toda infraestrutura com rede de 
água, esgoto, energia elétrica e 
iluminação pública. ■

dESCALVAdO

CONVÊNIO COM O  SENAI

O prefeito Anderson Apa-
recido Sposito (DEM), 
acompanhado do pro-

curador geral do município, 
Sérgio Luiz Sartori, recebeu 
em seu gabinete o coordenador 
regional de cursos do SENAI 
de São Carlos, Luciano Casa-
grande Campaner, e a chefe da 
Seção de Cursos Profissionali-
zantes, Maria Elizabeth Bianchi 
Lopes, para a assinatura do adi-
tivo do termo de cessão de es-
paço público, para a continuida-

de da realização dos cursos de 
qualificação profissional, atu-
almente ministrados no Centro 
Municipal de Formação Profis-
sional “Prof. Antônio Anésio Fa-
ria Casati”. 

O Centro foi inaugurado em 
setembro de 2011, com infra-
estrutura para a realização de 
cursos como mecânica auto-
motiva, metal mecânica e cos-
tura industrial.O oferecimento 
de cursos profissionalizantes 
do Centro Paula Souza, do Se-
nai (Serviço Nacional de Apren-
dizagem), do Senac (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Co-
mercial) e do Senar (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) foi uma medidas do Poder 
Executivo para qualificar a mão 
de obra local e atrair as empre-
sas que buscam profissionais 
capacitados. ■

dRACENA

NOVA UNIDADE DO 
POUPATEMPO

O secretário estadual de 
Gestão Pública, Davi 
Zaia confirmou a im-

plantação do Poupatempo em 
Dracena.  Segundo o responsá-
vel pela pasta, o governo expan-
de o programa – o posto mais 
próximo a Dracena e microrre-
gião funcionam em Presidente 
Prudente e Marília.

Zaia não fixou um prazo para 
inauguração da unidade, mas 
pelos trâmites normais, prevê 

que até o final do ano esteja em 
funcionamento na cidade. ■

FERNANdóPOLIS

LÂMPADAS ECONÔMICAS

Uma parceira entre a 
Elektro e a Prefeitura 
de Fernandópolis,por 

meio da Secretaria da Assis-
tência Social, beneficiou 1.268 
famílias carentes da cidade e do 
distrito de Brasitânia com a tro-

ca de lâmpadas incan-
descentes por fluores-
centes. Foram trocadas 
6.340 lâmpadas comuns 
por fluorescentes que 
são mais econômicas e 
eficientes.

A troca de lâmpadas 
faz parte do Programa 
de Eficientização Ener-
gética da Elektro e tem 
como objetivo proporcio-
nar aos clientes de baixa 

renda uma redução no consumo 
de energia elétrica. As lâmpa-
das fluorescentes compactas 
apresentam uma economia de 
aproximadamente 80% e duram 
até seis vezes mais que as co-
muns. ■

BATATAIS

CONCLUSÃO DA UBS

A Prefeitura de Batatais 
autorizou o reinício das 
obras de construção da 

nova unidade básica de saúde da 
cidade. O complexo está em fase 
de conclusão no Jardim Colora-
do. O investimento na constru-
ção é de R$ 769.600,97, sendo 
que 57% do valor contrapartida 
da Prefeitura. A emenda federal 
que possibilitou a construção é 
de autoria do deputado federal, 
Duarte Nogueira (PSDB). A área 

de construção da nova Unidade 
Básica é de 438,65 metros qua-
drados. O prazo para conclusão 
dos trabalhos foi prorrogado até 
o mês de março. ■

SUBVENÇÃO PARA 
HOSPITAIS E 
ENTIDADES

O prefeito de Bariri, 
Luiz Gonzaga Febraro 
(PMDB), assinou con-

vênios de repasse de subven-
ções a 10 entidades filantrópi-
cas e hospitais no valor total 
anual de R$ 3.096.289,00. São 
R$ 2,1 milhões para a Santa 
Casa de Misericórdia, R$ 200 
mil para a Apae, R$ 230 mil 
para a creche Madre Leonia, 
R$ 126,6 mil para Casa Abri-
go, R$ 57 mil para o Centro de 

Promoção Social, R$ 56 mil 
para a AFAPABI (entidade que 
cuida de cães abandonados), 
R$ 49,5 mil para a Associação 
Quilombo, R$ 33,5 mil para o 
Projeto Paz, todas entidades 
de Bariri.

Também foram beneficia-
dos com a subvenção o hos-
pital Amaral Carvalho, com 
R$ 90 mil, e a Santa Casa de 
Misericórdia, com R$ 73,6 mil, 
ambos de Jaú. ■

BARIRI



SAúdEh

| 21 |

JORNAL DO INTERIOR
Fevereiro de  2013

A Fundação de 
Saúde de Rio 
Claro iniciou 

investimentos em in-
fraestrutura física na 
rede pública munici-

RIO CLARO

Obras na USF

pal de saúde. A primeira me-
dida é a reforma e completa 
reestruturação da Unidade de 
Saúde da Família “Célia Apa-
recida Ceccato da Silva”, que 
atende a comunidade do Bon-
sucesso/Novo Wenzel. É um 
prédio com mais de 10 anos de 

Em reunião do Conse-
lho Municipal de Saú-
de (Comusa) de Santa 

Bárbara d’Oeste, a Secretaria 
de Saúde apresentou o plano 
de ações do setor para os pri-
meiros 180 dias de 2013. A hu-
manização do atendimento aos 
munícipes e a melhoria estru-
tural da rede serão diretrizes 
dos serviços a serem executa-
dos pela Administração Muni-
cipal. Constam como objetivo 
nos primeiros dias de governo 
a implantação de novo orga-
nograma na pasta, priorização 
de portarias para funcionários 
de carreira, sequência das re-
formas das Unidades Básicas 

SANTA BáRBARA d’OESTE

Ações para os primeiros dias

de Saúde e Unidades de Pronto 
Atendimento “Afonso Ramos” e 
“Edison Mano”, ampliação da 
equipe de manutenção predial 
e de transporte, revisão de to-
dos os contratos de Serviços 
e Obras, reorganização docu-
mental de todas as unidades 
de saúde, unificação do almo-
xarifado de materiais e equipa-
mentos, implantação de relógio 
ponto em todas as unidades, 
identificação para todos os pro-
fissionais de saúde por meio 
de crachá, estudo para tercei-
rização de transporte de longa 
distancia e reestruturação na 
demanda de atendimento em 
consultas básicas e exames. ■

uso.
As obras receberão inves-

timentos que totalizam quase 
R$ 300 mil reais, sendo que 
metade dos recursos é do 
Programa Requalifica UBS do 
Ministério da Saúde e a outra 
parte do governo municipal. ■

O secretário municipal de 
Saúde de Araraquara, 
Delorges Mano, parti-

cipou, no dia 18 de fevereiro, em 
São Paulo, do evento “Recepção 
aos Secretários Municipais de 
Saúde”, organizado pela Secre-
taria Estadual de Saúde e pelo 
Conselho dos Secretários Muni-
cipais de Saúde de São Paulo. Na 
pauta do encontro, assuntos de 
importância para os municípios, 
como parcerias entre governo 
federal e estadual para execu-
ção de programas e obtenção de 
verbas; além de ações voltadas 
para a rede básica de saúde. ■

ARARAQUARA

Encontro em São Paulo    A Prefeitura de Itapevi 
vem intensifica a busca 
de novos investimen-

tos federais no município. Na 
semana em que o prefeito Jaci 
Tadeu e o vice-prefeito Flaudio 
Azevedo estiveram em Brasília, 
o secretário municipal de Hi-
giene e Saúde, Fábio Tangerino, 
acompanhou o encontro cha-
mado ‘Acolhimento Nacional 
aos Secretários e Secretárias 
Municipais de Saúde’, realizado 
pelo Ministério da Saúde, nos 

ITAPEVI

Recursos Federais    

dias 31 de janeiro e 1 de feve-
reiro.

O encontro, que teve a pre-
sença do ministro Alexandre 
Padilha, apresentou aos gesto-
res de saúde programas e pro-
jetos mantidos pelo Ministério e 
os desafios a serem encarados 
pelos secretários municipais, 
como a melhoria na qualidade 
da atenção básica, infraestru-
tura das unidades de saúde, e 
humanização do atendimento à 
população. ■
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BIBLIOTECA REABRE

Após refor-
ma, a Bi-
b l i o t e c a 

Municipal Arthur 
Ricci de Camar-
go, de Itapecerica 
da Serra, voltou a 
funcionar em ja-
neiro. 

A Biblioteca tem 
mais de mil usu-
ários ativos com 
cadastro, além de 

ITAPECERICA dA SERRA

visitantes que utilizam o espa-
ço para leitura e pesquisas. O 
local possui uma coleção com 
mais de 50 mil títulos entre li-
vros didáticos e ficção, além de 

CORREDOR DE ÔNIBUS EM FASE INICIAL

A administração muni-
cipal de Cotia estuda 
com a EMTU (Empresa 

Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo) a ins-
talação do corredor de ônibus 
Cotia-Itapevi. 

Com a obra, o tempo da via-
gem entre os dois municípios 
passará a ser feito em cerca de 
20 minutos. 

Estima-se que o corredor 
beneficiará 70 mil passageiros 
por dia. O projeto funcional foi 
concluído em 2012; neste pri-
meiro trimestre de 2013 está 

COTIA

prevista a publicação do edital 
para contratação dos projetos 
– Básico, Executivo e Licencia-
mento Ambiental.

O projeto conta com um cor-
redor de 6,4 quilômetros de 
faixas exclusivas para ônibus 
e duas pistas para tráfego de 
veículos de passeio, 17 esta-
ções com uma transferência 
em Itapevi, 7,7 km de ciclovia 
com largura de 2,5m em Itape-
vi, compartilhada com 2,0 m de 
passeio em Cotia, sistema de 
bilhetagem eletrônica e centro 
de controle operacional. ■

CAPACITAÇÃO

A UNISA – Universida-
de Santo Amaro e a 
UVESP – União de Vere-

adores do Estado de São Paulo, 
firmaram convênios para vários 
cursos de capacitação à distan-
cia para prefeitos, vereadores, 
secretários e servidores de um 
modo geral. Assinam Luis Mário 
Machado, diretor de eventos da 
UVESP e a reitora doutora Darci 
Nascimento. ■

COMUNICAÇÃO

Hélio Godoy, di-
retor da Uvesp 
e vereador mais 

votado de Sorocaba, as-
sumiu a Secretaria da 
Habitação do município. 
Godoy, do movimento ca-
tólico da cidade, acom-
panhou o diretor da Rede 
Vida, Monteiro Neto, em 
audiência com o prefeito 
Pannunzio. O encontro 
serviu para definir a ins-
talação da Rede Vida Di-
gital em Sorocaba.■

 HABITAÇÃO ESTADUAL

O presidente da CDHU 
Antonio Carlos do 
Amaral Filho recebeu o 

presidente e o diretor da Uvesp, 

respectivamente 
Sebastião Misia-
ra e Julinho Lopes 
(vereador em Rio 
Claro) quando ex-
pôs os projetos da 
empresa na área 
habitacional. “Te-
mos determina-
ções expressas do 
governador Alck-
min para fazer da 
moradia nos muni-

cípios, prioridade absoluta”. A 
CDHU atua, também, fortemen-
te, em áreas onde a ação social 
é necessária. ■

APOIO À CARAVANA

O secretário de Estado 
de Emprego e Renda, 
Carlos Ortiz, recebeu 

em audiência, representantes 
da Uvesp e confirmou partici-
pação na “4ª Caravana da In-
clusão, Acessibilidade e Cida-
dania”, mostrando os projetos 

na área de empregabilidade e 
o Banco do Povo. O secretário 
estará na abertura da Carava-
na, no dia 22 de março em Be-
bedouro.

A audiência foi marcada pelo 
líder sindicalista Luis Carlos 
Anastácio. ■

OLHO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

contar com um telecentro com 
11 computadores com acesso 
a internet e uma área dedicada 
às crianças, com livros infantis 
e quadrinhos. ■

O Promotor Público, Jú-
lio Botelho, do Centro 
de Apoio do Ministério 

Público Estadual, recebeu o 
secretário adjunto da Secre-
taria de Estado dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, Marco 
Pellegrini e representantes da 
Uvesp. O Promotor confirmou 
apoio à 4ª Caravana da Inclu-
são, Acessibilidade e Cidada-
nia. ■
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TURISMO             TexTos: Juliana francoT

Para quem quer aliar 
o ecoturismo à tran-
quilidade, o Parque 

Intervales é o ideal. Com mais 
de 40 mil hectares de natureza 
preservada, mais de 100 espé-
cies de mamíferos e centenas 
de espécies de aves, o parque 
atrai muitos observadores de 
pássaros de todo o mundo.

Mantido pelo Governo de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
do Meio Ambiente, o parque 
possui uma infraestrutura tu-
rística, com piscina, campo de 
futebol, quiosque para pique-
nique, restaurante e lugar para 
se hospedar. O parque fica em 
Ribeirão Grande, a 250 quilô-
metros de São Paulo. ■

PARQUES ESTAdUAIS

Opção para o 
Final de Semana

único no país especia-
lizado em design e ar-
quitetura, o Museu da 

Casa Brasileira atende o públi-
co interessado também duran-
te a noite. As visitas noturnas 
são realizadas quinzenalmen-
te desde o início de 2012, em 
quartas-feiras alternadas. 
Nestes dias o Museu que cos-
tuma fechar às 18h, fecha o dia 
apenas às 22h. Neste horário 
estendido (das 18h às 22h) a 
entrada é gratuita. 

O museu fica na avenida 
Faria Lima, 2.705, no Jardim 
Paulistano, em São Paulo. A 

MUSEU

Casa Brasileira
recebe visitas
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O governa-
dor Ge-
raldo Al-

ckmin anunciou 
investimentos de 
R$ 9,5 milhões 
para o turismo de 
Poá. Os recursos 
serão trabalhados 
juntamente com o 
Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento das Estâncias 
(DADE) e a Secretaria de Esta-
do de Turismo.

No município foi construído 

POá

R$ 9,5 milhões 
para o turismo

Os parques são ótimas 
opções de lazer para 
finais de semana e fe-

riados. Os parques estaduais 
são bons destinos para quem 
estiver no litoral ou interior do 
Estado.

A menos de uma hora da 
capital é possível encontrar a 
maior porção contínua preser-
vada de mata atlântica do Bra-
sil. O Parque Estadual da Ser-
ra do Mar tem 115 mil hectares 
no total, envolvendo 15 muni-
cípios da Região Metropolita-
na de São Paulo e da Baixada 
Santista. O local é conhecido 
pelas trilhas, como a do Cami-
nho do Mar, que oferece uma 
viagem no tempo pela história 
do Brasil, incluindo uma visita 
aos monumentos, construídos 
pelo presidente Washington 
Luiz, para comemorar o Cen-

tenário da Independência, em 
1922.

Já Campinas possui diver-
sos parques, entre eles o Par-
que Portugal que, além de ofe-
recer diversas atrações, como 
quadras esportivas, pista de 
cooper, kartódromo e passeio 
de bonde, também abriga o 
Auditório Beethoven e o Mu-
seu Dinâmico de Ciências. 

Batizado como Dr. Antô-
nio Teixeira Vianna, o Parque 
Ecológico São Carlos mantém 
os maiores recintos de cerra-
do para animais silvestres do 
país, e está numa área total 
de 72 hectares. O “Pesc” ca-
racterizou-se por ser um dos 
únicos zoológicos do Brasil a 
especializar-se em manejo de 
fauna da América do Sul, em 
especial de espécies ameaça-
das de extinção. ■

Litoral e Interior 
também oferecem 
boas opções

Conhecida como Ci-
dade das Flores, 
Holambra propor-

ciona aos turistas a sen-
sação de estar em terras 
holandesas. Distante 130 
km da capital, o municí-
pio é um bom destino para 
quem busca novos ares 
envoltos em belas paisa-
gens. Um dos destaques é 
a Exploflora, maior feira de 
flores da América Latina, 
realizada anualmente em 
setembro.

Logo que inicia o pas-
seio o visitante passa pelo 
portal da cidade, que já revela 
um pouco das características 
arquitetônicas típicas da Ho-
landa. Não é difícil visualizar 
os charmosos campos de ro-
sas, gérberas e crisântemos. 

HOLAMBRA

Influência Holandesa

visitação é aberta de terça a 
domingo, das 10h às 18h. A en-
trada é R$ 4. Aos domingos e 
feriados é gratuita. ■

um Centro de Convenções, já 
está em obras um balneário, 
que terá piscinas e parque de 
esportes, além de um teatro 
que já está licitado. ■

Um ponto que atrai um 
grande número de turistas é 
o moinho Povos Unidos. Ela-
borado pelo arquiteto holan-
dês Jan Heidra, a construção 
mede 38,5 m de altura e é a 
maior da América Latina. ■



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E CDHU. 
RESPEITO ÀS PESSOAS E À NATUREZA. 

O Governo do Estado de São Paulo e a CDHU acham que construir casas é mais do que levantar paredes.
É levar dignidade para a vida das pessoas. Milhares de famílias já vivem em casas ou apartamentos de 2 ou 3 dormitórios construídos

com acabamento de primeira. São moradias com piso cerâmico, azulejos no banheiro e na cozinha, teto mais alto,
aquecimento solar e itens de acessibilidade. E os bairros também recebem toda a infraestrutura: saneamento básico, luz elétrica,

água encanada, áreas de lazer e transporte. É mais que casa nova, é vida nova. Além da preocupação com a qualidade dos bairros
e das casas, o Governo do Estado de São Paulo e a CDHU têm trabalhado na reurbanização de favelas e na retirada
de pessoas das áreas de risco. Dessa forma, estão melhorando a vida da população e preservando o meio ambiente.

Para saber mais, acesse: www.cdhu.sp.gov.br

JÁ SÃO MAIS DE 25 MIL MORADIAS ENTREGUES EM TODO O ESTADO DESDE 2011.


