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Ciclo de Audiências Públicas da LDO
tem início na Casa de Leis
Na tarde de segundafeira (13), teve início, no
Plenário da Câmara Municipal de Araraquara, o
ciclo de Audiências Públicas para apresentação e
discussão das diretrizes
para a elaboração da Lei
Orçamentária do exercício de 2020.
Os debates são o primeiro passo para a elaboração das peças orçamentárias, uma vez que
a partir do diálogo entre
gestores, vereadores e
sociedade civil, o Executivo define metas e prioridades, bem como
constrói o orçamento do
ano seguinte.
No primeiro dia de discussão, foram debatidos
os gastos estimados da
Procuradoria Geral do
Município e das secretarias municipais de Justiça e Cidadania, Gestão e
Finanças, e Planejamento e Participação Popular.
A reunião foi conduzida
pelo presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, Zé
Luiz – Zé Macaco (PPS)
e também estiveram presentes os vereadores Edio
Lopes (PT), Gerson da
Farmácia (MDB), José

Carlos Porsani (PSDB),
Lucas Grecco (PSB), Paulo Landim (PT) e Roger
Mendes (Progressistas).
ADVOCACIA DO
MUNICÍPIO
De acordo com o procurador-geral do município, Rodrigo Cutiggi, o
principal custo da Procuradoria Geral é o pagamento de pessoal, cujo
valor estimado é R$
4.716.313,56. Ao todo, 23
promotores e cerca de 20
servidores são responsáveis pela manutenção das
atividades, que tem
como objetivo fazer uma
gestão eficiente dos instrumentos de defesa do
município, ampliando a
cobrança de créditos, reduzindo o número de
ações judiciais trabalhistas e cíveis, além de orientar e assessorar os órgãos da administração
pública direta e indireta.
SECRETARIA DE
JUSTIÇA E CIDADANIA
Apresentado pelo secretário Vinícius Manaia
Nunes, o custo estimado
é de R$ 2.292.732,89 e
contempla os programas:

Escola de Governo, que
tem como objetivo principal a capacitação dos
agentes públicos em temas referentes à ética
pública, às boas práticas
de governança e à administração pública eficiente; Negócios Jurídicos,
que visa à assessoria jurídica ao Executivo; Comissão de Ética, que visa
atuar como instância
consultiva sobre ética ao
prefeito e aos secretários municipais; e Ouvidoria Municipal, que
objetiva promover o
controle social da atuação do poder público
municipal, a partir do
recebimento de manifestações dos cidadãos.
SECRETARIA DE
GESTÃO E
FINANÇAS
Durante a Audiência,
Juliana Agatte, responsável pela pasta, apresentou
os principais programas
a serem executados. Dentre eles: Auxílios, benefícios e subsídios aos servidores públicos municipais; Complementação
de proventos de aposentadorias e pensões aos servidores; Desenvolvimen-

to em Recursos Humanos; Ordenamento tributário; Gestão e controle
governamental, Gestão
documental; Transparência e Controle Popular; e
Modernização de serviços da dívida ativa dos
serviços da administração
financeira, dos serviços
administrativos, da frota
do município, do almoxarifado e da área de tecnologia da informação e
internet gratuita. O custo estimado totaliza R$
93.869.105,24.
SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
E PARTICIPAÇÃO
POPULAR
Para encerrar o ciclo de
debates, a secretária Maria José Scárdua apresentou as principais diretrizes para as respectivas coordenadorias. São elas:
Coordenadoria Executiva de Planejamento:
Planejamento estratégico; Planejamento orçamentário e execução contábil; e Reserva de contingência.
Coordenadoria Executiva de Direitos Humanos: Promoção das Políticas de Direitos Huma-

Meninos da Praça movimentam
Yolanda Ópice
Há quase um ano, todas
as segundas, quartas e
quintas-feiras, a Praça
“Paulo Mascia”, no Yolanda Ópice, ganha vida. É
quando ocorrem os treinos dos “Meninos da Praça”, um grupo de 75 garotos e garotas de idades
entre 7 e 17 anos, liderados pelo treinador, José
Antônio Pereira de Carvalho, o “Zezinho”. O vereador Rafael de Angeli
(PSDB) esteve na praça
durante um treinamento
na segunda-feira (6) e conversou com Carvalho sobre as necessidades do projeto. “Embora não falte
entusiasmo e boa vontade
ao grupo, algumas melhorias seriam bem-vindas,
tanto em termos de espaço quanto de material”,
avalia o parlamentar.
As principais solicitações referem-se à estrutura. “Precisaríamos de
uma reforma no campo
e na quadra, além de um
bebedouro para os meninos. Outro ponto é a iluminação, porque a praça
só tem dois postes, é
muito escura para fazer
qualquer atividade mais
tarde. Também seria bom
podar as árvores que estão afetando a ilumina-

ção”, explica o treinador.
A maior parte do material usado nos treinos é
fruto de doações. “Cones,
luvas, bolas, chuteiras,
coletes, vem tudo de pessoas que veem o nosso
trabalho e querem colaborar”. Para as primeiras
camisetas, contaram com
patrocínio, e o uso é comum. “Oriento a meninada a cuidar bem da camiseta, porque, se um
dia saírem do time, o uniforme passará para outra
pessoa, e precisará estar
em bom estado. Eles
compreenderam e abraçaram a ideia”.
O morador Erik Fernando é um dos admiradores do trabalho de Carvalho: “Ele está tirando os
meninos da rua e contribuindo para a revitalização desta praça, que já foi
muito conceituada, tendo
sido, inclusive, referência
para escolas de samba,
como a Deixa que Digam
e a Aradum. Aqui também, durante 30 anos, o
Robertão “Telê”, desta
rua, fez a tradicional festa do Dia das Crianças do
Yolanda, que todos os
moradores mais antigos
recordam com carinho.
Agora estamos acompa-

nhando esse trabalho tão
importante do treinador
Zezinho. A praça estava
abandonada antes de eles
assumirem. Que bom
que existem pessoas
como ele”.
OS MENINOS DA
PRAÇA AGITAM O
BAIRRO
Carvalho conta que a
atividade nasceu por acaso, em julho de 2018.
“Sempre vinha jogar bola
com meu filho no fim de
semana. Um dia, veio
um menino pedir para
jogar com a gente, depois
mais dois. Eles me pediram para continuar passando treino para eles.
Pensei um pouco e resolvi aceitar o desafio. Aí
abrimos as portas para
todos os que quisessem
entrar, e hoje estamos
com esse grupo grande”.
Todos os sábados, os
Meninos da Praça recebem times de outros
bairros da cidade no seu
campo. O treinador também proporciona aos pequenos atletas momentos de lazer. Eles já visitaram a Arena da Fonte
e o Posto Bambina. Além
disso, participaram, recentemente, de uma peneira do Corinthians em

Matão (SP). “Levamos
32 meninos e um passou
na seleção”, conta o professor.
O time também movimenta o bairro. Os próprios pais dos atletas ajudam a limpar a praça,
roçar o mato e cuidar das
plantas. A comunidade
participou com sucesso
da primeira Plenária do
Orçamento Participativo,
pedindo a revitalização
da praça. A reivindicação
será defendida na Plenária Regional. As mulheres
do bairro já estão pedindo aulas de zumba. E
para o Dia das Mães, os
meninos prepararam um
encontro de futebol e café
da manhã, com direito a
declamação de poesias e
medalhas para as homenageadas.
“Vamos ajudar a divulgar o projeto. Ficaremos
na torcida para que eles
consigam a revitalização
da praça no OP e, enquanto isso, enviaremos
indicações à Prefeitura,
solicitando os serviços de
zeladoria necessários. O
trabalho desenvolvido
pelo Zezinho com os
meninos é admirável e
merece todo o nosso
apoio”, conclui Angeli.

Presidente da Estaca Araraquara se reúne
com autoridades na Prefeitura Municipal
Com o objetivo de
manter o relacionamento fraterno e cordial da
Igreja com os representantes do Poder Público,
o Presidente da Estaca
Araraquara de A Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias,
Dalton Lacerda Ginatto,

reuniu-se na quinta-feira (9) no Paço Municipal com o Prefeito Edinho Silva.
O encontro contou
com a presença dos vereadores Tenente Santana,
Edson Hel, Elias Chediek, José Luiz, Jeferson
Yashuda e Jose Carlos

Porsani; e reforçou a disposição dos membros e
da liderança da Igreja em
colaborar com o Município na construção e manutenção de projetos sociais, educacionais e humanitários.
O Presidente Ginatto
também se reuniu com o

Pastor Carlos Roberto
dos Santos, vice-presidente da Assembléia de
Deus – Ministério Belém,
para tratar da articulação
de projetos que visem
difundir a liberdade religiosa, presenteando-o
com um exemplar do Livro de Mórmon.

nos; Políticas para Pessoas com Deficiência; Políticas para a Juventude;
Articulação de políticas
para a comunidade LGBTQIA+; e Políticas LGBT.
Coordenadoria Executiva de Participação Popular: Orçamento Participativo; Prefeitura nos
Bairros; e Reestruturação
e Implantação dos Conselhos Municipais.
Coordenadoria Executiva de Políticas para as
Mulheres: Mulheres em
rede: empoderamento financeiro e cooperativismo popular nos territórios de alta vulnerabilidade social; Proteção especial às mulheres vítimas
de violência; e Articulação da rede municipal
para defesa dos direitos
das mulheres.
Coordenadoria Execu-

tiva de Políticas de Promoção de Igualdade Racial: Manutenção e fomento das atividades regulares do Centro de Referência Afro “Mestre Jorge”; Qualificação da implementação de políticas
de educação e saúde da
população negra; e Combate ao racismo e às discriminações raciais e socioeconômicas.
O custo estimado pela
Secretaria é de R$
9.417.463,00.
A próxima Audiência
será realizada na quartafeira (15) e serão debatidas as diretrizes das secretarias municipais de
Cultura, Esportes e Lazer,
e Comunicação, além das
fundações de Arte e Cultura (Fundart) e de Amparo ao Esporte (Fundesport).

Nova lei homenageia
as funções de
enfermeira obstetra
e obstetriz
Em solenidade na Maternidade Gota de Leite,
na sexta-feira (10), o prefeito Edinho sancionou o
projeto de lei do vereador
Toninho do Mel (PT) que
institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos
do Município o Dia Municipal da Enfermeira
Obstetra e da Obstetriz,
a ser comemorado anualmente em 10 de maio.
O objetivo da lei é homenagear essas categorias profissionais que estão
presentes em um dos
momentos mais especiais
da vida das mulheres: o
parto.
“Que este dia seja de
reflexão, para que não
seja só mais uma lei. É o
reconhecimento a uma
função majoritariamente
feminina e que muitas
vezes sofre preconceito. É
uma atividade essencial e
que deve ser valorizada”,
disse o prefeito Edinho
no evento.
Para Toninho do Mel,
essa função merece muito respeito. “Todo mundo, um dia, passou pela
mão de vocês. É um trabalho muito importante.
Eu fico feliz e muito emocionado em prestar essa
homenagem”, declarou o
vereador.
A secretária de Saúde,
Eliana Honain, que é enfermeira de formação,
lembrou que maio é o
mês da enfermagem. “Somos nós que compreendemos o momento daquela outra mulher. É
um momento muito especial. A minha homenagem a todos vocês e o reconhecimento”, afirmou.
Diretora-executiva da
FunGota, Lúcia Ortiz
agradeceu ao vereador

pela sensibilidade. “Sua
iniciativa contribui para a
construção de uma sociedade mais afetiva e solidária”, destacou.
O evento foi realizado
no novo espaço “Cantinho Vovó Mocinha”, que
fica na sede administrativa da Fungota. Por isso,
a neta da Vovó Mocinha
(Irene Siqueira Alves) e
filha do Dr. Eduardo Lauand, Teresa Nazira Lauand Caraccio, e outros
familiares participaram
da solenidade. “Essa homenagem é o reconhecimento e o carinho que a
maternidade tem pela
sua família”, declarou
Lúcia Ortiz.
Ainda estiveram no
evento a chefe da Obstetrícia da Maternidade
Gota de Leite, Natália
Mazzi, além de enfermeiras obstetras e obstetrizes
da maternidade.
REFERÊNCIA
A Maternidade Gota de
Leite é referência em partos de baixo risco para os
oito municípios da região
central do DRS III (Departamento Regional de
Saúde): Trabiju, Boa Esperança do Sul, Gavião
Peixoto, Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão, Motuca e Araraquara. Além disso, também
é referência em partos de
alto risco para esses oito
municípios e para outras
cidades da região centrooeste do DRS III, como
Borborema, Itápolis, Ibitinga, Nova Europa e Tabatinga.
Somente até o início de
maio, a Gota de Leite realizou 820 partos. No ano
passado, foram 2.121 nascimentos na maternidade
araraquarense.

e Nova Europa.

