
 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
 Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento 

 

Audiência Pública em Mairiporã - 30/05/2022 

Região Metropolitana de São Paulo 

 

Local: Câmara Municipal de Mairiporã  

Início: 18h10 Término: 19h55 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

 

Gilmaci Santos - REPUBLICANOS (presidente da CFOP e da audiência) e 

Enio Tatto - PT (ambiente virtual). 

 

 

Demais Deputados Estaduais: 

Maurici - PT.  

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Ricardo Messias Barbosa (presidente da Câmara Municipal de Mairiporã), 

Walid Ali Hamid “Aladim” (prefeito de Mairiporã), Silvana Francinete da 

Silva (secretária da Fazenda de Mairiporã). 
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 Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento 

Sugestões Apresentadas 

 
Total de cidadãos presentes: 31 

Sugestões apresentadas: 15 

 

Nome: Antônio Carlos Medeiros (representante) 

Representando a entidade/organização: Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) - Subseção de Mairiporã 

Áreas: justiça.  

Sugestão 
Recursos para reforma e ampliação do fórum da comarca de 

Mairiporã. 

 

Nome: Joselito de Souza Lima 

Representando a entidade/organização: Confederação Nacional das 

Guardas Municipais 

Áreas: saúde; segurança pública; educação.  

Sugestão 

Mais recursos para as áreas de saúde, segurança e educação. 

Recursos para investir na Guarda Municipal de Mairiporã, com a 

construção de base própria e ampliação do efetivo.  

 

Nome: José Eduardo Victorino (secretário) 

Representando a entidade/organização: Secretaria do Meio Ambiente 

de Mairiporã 

Áreas: meio ambiente; regularização fundiária; habitação; saneamento 

básico.  

Sugestão 

Recursos para preservação da Mata Atlântica e recuperação de 

mananciais e córregos da cidade. Recursos para regularização 

fundiária e adequado manejo do esgoto, evitando contaminação 

do lençol freático. Recursos para identificação das áreas de 

riscos na cidade, estudo e elaboração de plano de segurança. 

 

Nome: Marcinho da Serra (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Mairiporã 

Áreas: infraestrutura; regularização fundiária; habitação.  

Sugestão 

Destinar recursos para a manutenção da estrada-parque da 

Roseira, que liga a Zona Norte de São Paulo a Mairiporã, 

proporcionando iluminação adequada, sinalização, arborização, 

acessibilidade e segurança aos transeuntes. Recursos para 

implementação de regularização fundiária, contemplando os 

206 núcleos habitacionais irregulares de Mairiporã.  
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Nome: Eloisa de Cassia Jorge Gaio   (ambiente virtual) 

Representando a entidade/organização: Sindicato dos Mediadores e 

Conciliadores do Estado de São Paulo (SIMEC) 

Áreas: justiça. 

Sugestão 

Recursos para pagar o abono variável aos mediadores e 

conciliadores que atuam nos Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania no Estado de São Paulo, nos termos da 

Lei n° 15.804/2015.  

 

Nome: José Correia da Silva Neto “Neto Barzil” (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Mairiporã 

Áreas: meio ambiente; infraestrutura; saúde.  

Sugestão 

Recursos para conservação dos recursos hídricos do município 

de Mairiporã. Recursos para concluir o trecho do Rodoanel que 

passa pela região. Recursos para investir na infraestrutura e 

para construir um hospital municipal em Mairiporã.  

 

Nome: Eliomar da Silva Oliveira(vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Mairiporã 

Áreas: segurança pública; saúde; assistência social. 

Sugestão 

Recursos para fortalecimento da segurança pública local. Mais 

investimentos na saúde de Mairiporã, inclusive para transporte 

de pessoas que precisam de atendimento hospitalar em outros 

municípios. Recursos para criar um programa estadual de 

“passe livre” para pessoas em tratamento oncológico. 

 

Nome: Professor Auriel (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de Guarulhos 

Áreas: saúde; assistência social. 

Sugestão 
Recursos para investir em saúde e assistência social em 

Guarulhos e região.  

 

Nome: Ricardo Massonetto (secretário) 

Representando a entidade/organização: Secretaria Municipal de 

Cultura de Mairiporã 

Áreas: cultura. 

Sugestão 

Destinar recursos na proporção mínima de 1% do orçamento 

estadual para a cultura, inclusive a fim de promover a 

descentralização do investimento de cultura da capital do 

estado para interior e litoral, melhorando a distribuição dos 

programas pelo território estadual.  
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Nome: Ricardo Messias Barbosa (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Mairiporã 

Áreas: saúde. 

Sugestão 
Recursos para adquirir um aparelho de ressonância magnética 

para o hospital municipal Anjo Gabriel, em Mairiporã.  

 

Nome: Walid Ali Hamid “Aladim” (prefeito) 

Representando a entidade/organização: município de Mairiporã 

Áreas: saúde; infraestrutura; regularização fundiária; habitação; segurança 

pública; educação; assistência social; justiça; meio ambiente; turismo; 

saúde.  

Sugestão 

R$ 900 mil mensais para celebrar um convênio entre o estado e 

o município de Mairiporã, a fim de inaugurar o Hospital Anjo 

Gabriel - para funcionar como um hospital regional de 

retaguarda, liberando mais vagas nos demais hospitais da 

região. Recursos para executar a obra de ligação da rodovia SP-

23 (Prefeito Luiz Salomão Chamma) à BR-381 (Fernão Dias), 

via estrada do Barreiro, desviando o tráfego de veículos 

pesados que atravessam Mairiporã. Recursos para pavimentar o 

trecho de 8 km da SP-08 (Capitão Bardoino), que liga Mairiporã 

ao distrito de Terra Preta. Recursos para canalizar o córrego de 

Terra Preta, permitindo ao distrito de Terra Preta criar um anel 

viário, e para sinalizar suas ruas centrais como de sentido 

único, melhorando o tráfego e ampliando o estacionamento na 

área. Recursos para a regularização fundiária, com obras de 

contenção em áreas de risco, permitindo oferecer demais 

serviços públicos nesses loteamentos, como instalação de posto 

de saúde e creches. Recursos para aumentar o efetivo de 

policiais militares na região e para criar uma Companhia de 

Polícia Militar Ambiental em Mairiporã. Recursos para instalar 

uma Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Mairiporã, com 

contrapartida de 50% do município para as obras de construção 

do prédio. Instalação de uma unidade do Restaurante Bom 

Prato. Mais investimentos para realização de obras de 

acessibilidade no município. Reforma do Fórum de Mairiporã 

(acessibilidade e adequação). Recursos para criação de um 

programa estadual para os protetores das nascentes e 

mananciais da região. Recursos para planejamento sanitário na 

cidade. Investimento em ações preventivas para combater o 

assoreamento da represa Paiva Castro. Recursos para incentivo 

do ecoturismo na região da Serra da Cantareira, em Mairiporã. 

Aquisição de aparelhos de diagnóstico de imagem para 

Mairiporã.  
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Nome: Maria Gorete Oliveira Menegasse                     sugestão via portal 

Representando a entidade/organização: município de Franco da Rocha 

Áreas: educação. 

Sugestão 
Previsão orçamentária para realização de concurso público para 

contratação de professores e quadro de apoio da educação.  

 

Nome: Rodrigo Santos  (sugestão via portal) 

Representando a entidade/organização: município de Caieiras 

Áreas: infraestrutura; cultura; saúde. 

Sugestão 

Recursos para duplicar a rodovia Presidente Tancredo Neves 

(do Rodoanel a Francisco Morato). Recursos para instalar uma 

Fábrica da Cultura em Caieiras. Recursos para a instalação de 

um hospital veterinário estadual em Caieiras. Recursos para 

instalar um sistema cicloviário com a criação de ciclofaixas que 

ligue Caieiras, Franco da Rocha e Mairiporã. Mais recursos para 

a saúde da região, com a contratação de mais ortopedistas, 

neurologistas e demais especialidades.  

 

Nome: Alexandre Pereira Santiago                                sugestão via portal 

Representando a entidade/organização: município de Franco da Rocha 

Áreas: esporte. 

Sugestão 

Recursos para criar centros esportivos voltados para 

modalidades olímpicas e paraolímpicas, como badminton e 

parabadminton.  

 

Nome: José dos Santos Filho (presidente)                      sugestão via portal 

Representando a entidade/organização: Instituto de Responsabilidade 

e Inclusão Social (Iris), de São Paulo 

Áreas: assistência social.  

Sugestão 

Recursos para investir em políticas públicas voltadas a 

programas de treinamento e doação de cães-guias para 

atendimento a deficientes visuais, envolvendo a capacitação de 

jovens em situação de vulnerabilidade para treinamento dos 

cães, de forma a beneficiar diretamente dois públicos-alvo: os 

jovens carentes em busca de formação e qualificação e as 

pessoas cegas ou deficientes visuais em busca de ajuda 

assistida proporcionada pelo seu cão-guia. 

 


