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Reajuste salarial dos vereadores
em Guararema divide opiniões
Parlamentares do Alto Tietê opinaram sobre o caso do vereador de Guararema que protestou contra reajuste de 7% para o salário da categoria
DS

NATACHY ARAÚJO

DA REGIÃO
O reajuste salarial de 7% para
os vereadores de Guararema e a
postura do vereador Antonio Jair
Paulino Pinto (PTN), o Toninho
da Inox, em devolver judicialmente o percentual, geraram várias opiniões nas Câmaras Municipais do Alto Tietê. Enquanto
uns afirmam que a situação é
inconstitucional e apontam que a
Casa de Leis não pode legislar em
beneficio próprio, há quem diga o
contrário, afirmando que o Legislativo tem o direito de reajustar
os honorários dos servidores de
acordo com a correção inflacionária. Para outros, o caso não
passa de “mera politicagem”.
Em Itaquaquecetuba, o diretor da Câmara, Eli Felix Pires,
observou que Guararema pode
entrar na mira do Tribunal de
Contas de São Paulo por ter
aprovado o reajuste. “Qualquer
aumento ou reajuste de subsídio
só pode ser dado para o próximo mandato. Dentro do próprio
mandato, é legislar em causa
própria. Provavelmente o Tribunal de Contas deve julgar essa
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PIRES “Qualquer aumento
ou reajuste de subsidio
só pode ser dado para o
próximo do mandato”

SIQUEIRA “Eu não cuido
das galinhas dos outros.
Só do meu galinheiro”

LACERDA “Esse cenário
não existe na nossa
cidade”

NEI “Quando presidente,
devolvi recursos da
Câmara Municipal”

CURI “Reajuste é permitido
por lei”

situação irregular e possivelmente no futuro os vereadores
irão ter que devolver aos cofres
públicos esse reajuste de 7%”
aponta.
Em Biritiba Mirim, o presidente do Legislativo, Donizeti
Assis de Siqueira (PR) acredita
que Toninho deveria ter denunciado a irregularidade, em vez
de fazer um depósito judicial
para devolver o dinheiro. “Eu
não cuido das galinhas dos outros. Só do meu galinheiro. Se

o meu vereador fizer isso, vou
dizer para ele entrar com uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) esse é o caminho.
Porque, se o vereador se nega a
receber o subsidio, ele pode ser
cassado”.
Já o vereador de Suzano, Israel Lacerda (PTB) não acha
justo a articulação de um projeto para aumentar o próprio
salário. “Esse cenário não existe
na nossa cidade, porque o nosso regimento interno e a nossa

Lei Orgânica são bem claras.
Ao concorrer à vaga para o legislativo, sabíamos do valor do
subsídio”, comentou.
O vereador de Salesópolis, Claudinei José de Oliveira
(PR), o Nei, comparou a atitude
do parlamentar de Guararema
com a sua, quando foi presidente da Casa de Leis. “Quando
presidente, devolvi recursos da
Câmara Municipal e o prefeito
nunca fez o que eu indiquei, mas
cabe a ele dar o destino final aos

recursos municipais”, falou.
De acordo com o presidente
da Câmara de Ferraz, Edison
Elias Khouri (PSB), o Edson
Curi, o reajuste é permitido pela
lei e está em fase de tramitação
um projeto para reajustar o subsídio dos vereadores em 6,31%.
“Atualmente o vereador ganha
R$ 5,7 mil. Esse projeto pode ser
aprovado porque não é contra a
lei, porém no município não entrou na pauta de discussão ainda
entre os vereadores”.

Em Santa Isabel os vereadores já receberam o reajuste de
5.91%. Segundo a assessoria
de imprensa da Casa de Leis, o
reajuste é um direito anual conforme o artigo 4º da Resolução
nº234, de 17 de abril de 2008.
Em Poá, o presidente da Câmara e vereador Deneval Dias
do Nascimento (PRB) foi objetivo na resposta. “Se as leis permitem o reajuste, eu não devolveria
o percentual porque a lei me garantiu esse direito”, destacou.

CRISE NA PAJOAN

Em junho, como ficará a coleta de lixo na região?
MARCOS ARAÚJO
DO DIÁRIO DE SUZANO
Três das cinco cidades do
Alto Tietê que poderão sofrer
uma nova crise do lixo no próximo dia 29 de maio alegam
que a destinação da coleta de
resíduos é obrigação das prestadoras do serviço. Desde o
dia 29 de abril, Biritiba Mirim,
Itaquaquecetuba, Poá, Suzano
e Salesópolis estão autorizadas
a enviar o lixo recolhido para
o Aterro Anaconda, em Santa
Isabel.
Dos cinco municípios, ape-

nas em Salesópolis a própria
administração municipal faz o
serviço.
A assessoria de imprensa da
Prefeitura de Salesópolis informou que já fez um pedido
informal para que a da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb) libere um
aterro do Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário (Cipas), em Biritiba Mirim, para
destinar o lixo da cidade.
A situação em Itaquá, Poá e
Suzano é semelhante. Os municípios alegam que a empresa

que presta o serviço é responsável pela destinação e disposição final dos resíduos coletados.
Os municípios afirmam que
as empresas que fazem a coleta
não apresentaram às prefeituras nenhum plano de serviço
caso a licença emergencial da
Cetesb não seja renovada.
Em Poá, o secretário de Serviços Urbanos, Carlos Tavares,
o Leo, disse que caso a coleta
seja interrompida, a Prefeitura
poderá alegar uma quebra contratual e assumir o serviço.
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LIXO Algumas prefeituras da região acreditam que a
Cetesb poderá renovar a licença emergencial

SOLIDARIEDADE

Itaquá começa Campanha do Agasalho 2011
DE ITAQUÁ
A meta de arrecadação para a
“Campanha do Agasalho-2011”,
em Itaquaquecetuba é de cerca
de 200 mil peças (em 2010, a coleta girou em torno de 170 mil
peças arrecadadas).
De acordo com a estimativa
do Fundo Social de Solidariedade (FSS), essa iniciativa contribui para suprir as necessidades
emergenciais das famílias cadastradas em entidades espalhadas
por toda a cidade.
O lançamento da empreitada
em busca das doações aconteceu na última segunda-feira,
dia 9, no “Salão Rosado” da
Secretaria Municipal de Promoção Social e contou com as
presenças de diversas personalidades, dentre elas destacaram-se: o secretário municipal
de Habitação, Rogério Pereira
Maia Tarento (representando
do prefeito Armando Tavares
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Filho, o Armando da Farmácia), a primeira-dama e deputada estadual, Heroilma Soares
Tavares (PTB); a presidente do
FSS municipal, Antônia de Fátima Mosca Cintra; a secretária
municipal de Promoção Social,
Guiomar Soares Tavares (e demais representantes do poder
executivo), representantes dos
parceiros da campanha; líderes
comunitários; entre outros.
Como em anos anteriores,
a estratégia da campanha em
Itaquaquecetuba é baseada na
coleta de doações em diversos
pontos espalhados pela cidade:
prédios públicos, unidades escolares, comércios, escolas profissionalizantes, igrejas, entre
outros.
Os interessados em colaborar
com o projeto como “postos de
arrecadação” devem entrar em
contato com a Secretaria de Promoção Social a fim de cadastrar-
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CAMPANHA Evento do Fundo Social começou nesta
semana em Itaquaquecetuba

se para então receberem material
de campanha composto de cartazes, faixas alusivas ao tema e
caixas para acondicionar as doações.
A partir do lançamento, são
aceitos agasalhos (masculinos,
femininos e infantis); além de
calçados e, principalmente, co-

bertores.
Em seu pronunciamento, a
presidente do FSS, Antônia de
Fátima Mosca Cintra (a dona
Fátima) agradeceu antecipadamente ao empenho de todos e
solicitou aos presentes que sejam
agentes multiplicadores da campanha em suas comunidades.

“A população de Itaquaquecetuba é muito solidária, tenho
certeza de que com clareza e responsabilidade nossa meta será
alcançada”, afirmou.
Por sua vez, a primeira-dama
e deputada estadual, Heroilma
Soares Tavares agradeceu o
apoio dos colaboradores. “O poder público não trabalha sozinho
e temos grandes parceiros. Devemos fazer o bem sem escolher
a quem”, falou.
É importante frisar que o depósito dos donativos poderá ser
efetuado até o final do mês de junho. Após a fase de coleta e triagem do material doado, o Fundo
Social providenciará o envio das
doações aos Centros de Referência em Assistência Social que
deverão distribuí-las às famílias
necessitadas do município. Para
mais informações sobre a “Campanha do Agasalho - 2011”, o
telefone é 4647-0155.

RESPOSTA

Presidente da
Câmara de
Guararema fala
sobre reajuste
DE GUARAREMA
O presidente do Legislativo guararemense,
Dirceu Jacinto Granato
(PDT) lamentou a atitude do vereador Antônio
Jair Paulino Pinto (PTN),
o Toninho da Inox, e
afirmou que “o aumento aprovado se encontra
dentro da lei”.
“Mesmo fixados os
subsídios para o quadriênio, através da Lei nº
2.511/08, isto não significa que esses valores
obrigatoriamente
permanecerão
imutáveis.
A própria Constituição
Federal assegura, através
do seu artigo 37, a revisão anual à remuneração
dos servidores públicos e
aos subsídios dos agentes
políticos, sempre na mesma data, e sem distinção
de índices, desde que alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso”,
esclarece o parlamentar.
“Os reajustes de subsídios foram concedidos
em legislaturas passadas,
como, por exemplo, em
2003 e 2008, sendo que
nunca foram declaradas
as leis inconstitucionais.
Porém, somente agora,
nesta Legislatura, o vereador Antonio Jair declara
em seu manifesto ser inconstitucional. É um tanto quanto estranha a sua
manifestação”, argumenta. (N.A.)

