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 Na última sexta-feira (19), 
recebi na Assembleia Legislativa o 
título de Doutor Honoris Causa, 
conferido pela Ordem dos Cape-
lães do Brasil e Faculdade FBIC.lães do Brasil e Faculdade FBIC.

 Recebo este título com 
grande honra e a mais profunda 
humildade, consciente de que não 
o recebo sozinho. 
 Aqui represento a população 
paulista que a mim confiou uma 
cadeira neste Parlamento e que, 
por meio dela, venho lutando in-
cansavelmente em defesa da de-
mocracia e de justiça social. 

 Agradeço imensamente à 
Ordem dos Capelães do Brasil 
pelo reconhecimento à nossa in-
cansável luta em defesa da mulher 
e pelo enfrentamento à violência 
doméstica. 
 Obrigado aos amigos do Vale 
do Paraíba que, ao meu lado, 
também receberam a honraria: 
Maria Joaquina, de Campos do 
Jordão; Ariel Katz, de Taubaté e 
Rodolfo Pimentel, de Caçapava.
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Trabalhando por SP

 19 de novembro, Dia Internacional do Homem, e eu aproveito a data 
para falar de um assunto grave: a violência contra a mulher, que vem cres-
cendo a cada dia. 
 É fato que há muitos homens que cometem violência contra a mulher, 
mas há outros que repudiam tal atitude. Pensando nisso, apresentamos o 
Projeto de Lei 706/2020 que institui o 6 de dezembro como dia Estadual de 
Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência. 
 Que a data sirva como um dia de conscientização e da mobilização 
de todos contra a violência de gênero.
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Solicitamos ao governo de SP providências para a 
GRAVE FALTA DE MÉDICOS EM BRAGANÇA PAULISTA-SP

 Atendimento médico em Bra-
gança Paulista tem sido um problema 
cada vez mais grave. 
 No Hospital Universitário São 
Francisco na Providência de Deus - 
HUSF, consultas com neurologista 
(clínicos e cirurgiões) têm longas fila 
de espera. A cidade, que presta acolhi-
mento aos seus próprios munícipes e 
também aos das cidades vizinhas, 
possui grave carência de médicos da 
referida especialidade em seus equi-
pamentos de saúde. 

 Vale indicar que a fila de espera 
nas cidades da região supera 2 anos, 
período sem a contratação do especia-
lista solicitado. 
 Encaminhamos ofício à Secreta-
ria de Saúde do Estado de São Paulo, 
solicitando providências urgentes para 
minimizar o problema. 
Nosso mandato continua trabalhando 
por melhorias para a população. 

#SaudeEmPrimeiroLugar

Núcleo de Violência e Desaparecidos presta 
apoio jurídico e psicológico a vítimas 

e seus familiares
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 Nosso mandato quer a extinção da 
TAXA DO LIXO em Guarulhos por julgá-
-la INCONSTITUCIONAL, já que se trata 
de um serviço público que não pode ser 
cobrado por meio de taxa.
 Nosso mandato vem lutando para 
combater esse abuso nas contas de 
água dos guarulhenses. 
 Na manhã de quinta-feira ingre- 
ssou, por meio do diretório municipal do 
PDT, no Tribunal de Justiça de SP com 
uma Ação Direta de Inconstitucionalida-
de para suspender a Lei 7.938/2021, 
aprovada pelos vereadores e sanciona-
da pelo prefeito Guti, que institui a cria-
ção da taxa do lixo.
 A cobrança, que começa a valer a 
partir de janeiro de 2022, será feita com 
base na utilização do consumo de água 
calculada em UFG (Unidades Fiscal de 
Guarulhos), que hoje equivale a R$ 3,56 
a unidade. 
 Sendo assim, não é difícil calcular 
que em muitos casos, a taxa do lixo 
poderá ultrapassar o valor do consumo 
mensal do contribuinte, o que é totalmen-
te abusivo. Em alguns casos, a cobrança 
pode chegar a R$ 1824,00.

Taxa do lixo em Guarulhos é

INCONSTITUCIONAL
 Em nosso entendimento, ao 
cobrar a referida taxa, a Prefeitura repas-
sa ao contribuinte as custas de um servi-
ço público prestado sem distinção a toda 
a coletividade, portanto, não mensurável, 
e que se caso fosse cobrado, deveria ser 
feito por meio de imposto.
 Vale ressaltar que a cobrança da 
taxa dobrará a receita dos atuais R$ 120 
milhões para, pasmem, R$ 235 milhões 
com a coleta dos resíduos sólidos. 
 Ou seja, além de não precisar 
mais arcar com essa despesa, a Prefei-
tura ainda terá um bônus de R$ 115 mi-
lhões nos cofres públicos, sem destina-
ção definida.
 Diante de tudo que expomos aqui 
e por entender que a Prefeitura de Gua-
rulhos tem plena capacidade de absorver 
os custos da coleta, do manejo e da des-
tinação dos resíduos sólidos no municí-
pio, confiamos na Justiça para livrar os 
guarulhenses dessa cobrança abusiva e 
inconstitucional.
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RECEBA CONTEÚDO EXCLUSIVO NO ZAP

(11) 9546-12345

Novembro roxo é o mês de conscien-
tização sobre a prematuridade. 
Desde 2008, o Dia Mundial da Pre-
maturidade é celebrado em 17 de no-
vembro. 
 A cor roxa foi escolhida por ser 
símbolo de sensibilidade e individua-
lidade e significar transmutação, mu-
dança. 
 É considerado prematuro o 
bebê que nasce antes das 37 sema-
nas de gestação. 

Lembrando que nosso mandato des-
tinou recursos de R$100 mil em 
emenda para o Instituto Jô Clemente 
(antiga APAE). 
 O teste do pezinho pode salvar 
a vida de um recém nascido, e o Insti-
tuto Jô Clemente é referência no as-
sunto e realiza mais de 1500 testes 
por dia em SP.

#NovembroRoxo



ENQUANTO A COR DA PELE FOR MAIS IMPORTANTE 
QUE O BRILHO DOS OLHOS, HAVERÁ GUERRA. 

20 de Novembro | Dia Nacional da Consciência Negra

Estamos no TelegramEstamos no Telegram
Inscreva-se no nosso canal


