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

 

Audiência Pública em Diadema - 23/05/2022 

Região Metropolitana de São Paulo 

 

Local: Câmara Municipal de Diadema  

Início: 18h15 Término: 21h05 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

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

Tatto - PT e Márcio da Farmácia - PODE. 

 

 

 

Demais Deputados Estaduais: 

Dr. Jorge do Carmo - PT. 

 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Josa Queiroz (presidente da Câmara Municipal de Diadema); Eduardo da 

Silva de Minas “Eduardo Minas”, José Antônio da Silva “Zé Antônio”, Cicero 

Antônio da Silva “Cicinho”, Jerri Dessone da Silva Rego “Jerry Bolsas”, 

Márcio Paschoal Giudicio Junior “Márcio Junior”, Robson Nascimento Santos 

“Boy”, Edval Tenório Lopes “Edval da Farmácia”, Pr. João Gomes e Angelo 

Paulino da Silva “Cabo Angelo” (vereadores da Câmara Municipal de 

Diadema); Maria Dilma de Lima Martins (secretária de Segurança Alimentar 

de Diadema); e Dheison Renan Silva (secretário de Governo de Diadema). 



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

Sugestões Apresentadas 

 
Total de cidadãos presentes: 120 

Sugestões apresentadas: 18 

 

Nome: Augusto Hedeato Takeda (diretor de conselho) 

Representando a entidade/organização: Associação Cultural dos 

Provincianos de Kochi 

Áreas: saúde; justiça.  

Sugestão 

Destinar mais recursos para o Hospital Estadual de Diadema, no 

bairro de Serraria. Recursos para pagar o abono variável dos 

conciliadores e mediadores judiciais que atuam no Estado de 

São Paulo.  

 

Nome: Sandra Mabília 

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: Robson Nascimento Santos “Boy” (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Diadema 

Áreas: assistência social; saúde. 

Sugestão 

Recursos para criar programas para a terceira idade. Recursos 

para trazer novas especialidades para as unidades de saúde e 

construir novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em 

Diadema.  

 

Nome: Antônio Rodrigues (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de Diadema 

Áreas: transporte; infraestrutura; saúde. 

Sugestão 

Recursos para investir em melhorias do serviço de transporte 

coletivo prestado em Diadema e região, prevendo a integração 

tarifária com o transporte de São Paulo. Recursos para instituir 

gratuidade de transporte para pessoas com idade entre 60 e 64 

anos. Recursos para construir um terminal rodoviário no Jardim 

Campanário, em Diadema. Mais investimentos para a saúde de 

Diadema.  
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Nome: Maria Dilma de Lima Martins (secretária de Segurança Alimentar) 

Representando a entidade/organização: Prefeitura de Diadema 

Áreas: assistência social.  

Sugestão 

Destinar recursos para investir no sentido de fortalecer a 

Política Nacional de Segurança Alimentar Nutricional e os 

programas a ela relacionados (Fome Zero, Hortas Comunitárias, 

Banco de Alimentos e Agricultura Urbana). 

 

Nome: Henrique Araújo (secretário de Juventude) 

Representando a entidade/organização: Diretório do Partido dos 

Trabalhadores de Diadema 

Áreas: educação; segurança pública; transporte. 

Sugestão 

Recursos para: reforçar a merenda das escolas estaduais, de 

modo que seja suficiente para todos; completar o quadro de 

funcionários das escolas; ampliar o número de vagas na rede 

estadual de ensino; reduzir o número de alunos por turma, 

especialmente no período noturno, quando há turmas com 40 

alunos; e construir novas escolas. Recursos para reforçar a 

segurança de Diadema, com mais policiais militares na rua 

fazendo a segurança ostensiva. Recursos para investir como 

contrapartida do Estado nas passagens de integração dos 

trólebus municipais e intermunicipais, reduzindo o custo da 

tarifa para os usuários.  

 

Nome: João Flavio Pinheiro (conselheiro) 

Representando a entidade/organização: Conselho Popular da Saúde de 

Diadema 

Áreas: saúde; segurança pública. 

Sugestão 

Ampliar os recursos destinados ao Hospital Estadual e ao 

equipamento da Rede de Reabilitação Lucy Montoro, em 

Diadema. Destinar mais recursos para a aquisição de 

medicamentos de alto custo - que atualmente não chegam aos 

munícipes. Recursos para ampliar o efetivo das polícias Militar e 

Civil, garantindo mais policiamento na cidade.  

 

Nome: Vanilda Lacerda (assistente social) 

Representando a entidade/organização: Associação Diadema Solidária 

Áreas: saúde; assistência social.  

Sugestão 

Recursos para implantar a Farmácia de Alto Custo e um Centro 

Dia do Idoso em Diadema. Recursos para implementar políticas 

públicas visando à proteção da saúde mental dos munícipes.  
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Nome: Márcio Junior (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Diadema.  

Áreas: saúde; segurança pública; infraestrutura; transporte.  

Sugestão 

Recursos para: investir em programas de castração móvel e no 

Carreta da Mamografia; instalar uma unidade do Centro de 

Distribuição da Farmácia de Alto Custo no Hospital Estadual, um 

hospital veterinário e um Ambulatório Médico de Especialidades 

(AME), em Diadema. Recursos para reformar as delegacias e 

aumentar o efetivo das polícias Civil e Militar. Recursos para 

reformar os terminais Piraporinha e Centro, em Diadema. 

Destinar recursos para mudança da sede da Circunscrição 

Regional de Trânsito (Ciretran), com pátio próprio e específico 

para a realização de exames de balizas e provas de novos 

condutores, de modo a não interferir no trânsito da cidade. 

 

Nome: Marcos Michels (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de Diadema 

Áreas: saúde.  

Sugestão Recursos para instalar um AME em Diadema. 

 

Nome: Pr. João Gomes (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Diadema 

Áreas: esporte. 

Sugestão 
Recursos para investir na área de esportes, ampliando os 

espaços esportivos e de lazer no município.  

 

Nome: Maria Ivanilza  

Representando a entidade/organização: Movimento Mulheres de 

Diadema 

Áreas: assistência social; segurança pública; saúde; educação; 

desenvolvimento econômico.  

Sugestão 

Mais recursos para a Casa Abrigo Regional, que atende as 

mulheres vítimas de violência. Recursos para implantar o 

funcionamento 24 horas na Delegacia das Mulheres, em 

Diadema. Recursos para ampliar a realização de exames de 

mamografia e de rotina anuais. Mais recursos para educação, 

saúde e programas de emprego para mulheres.  
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Nome: Jerri Dessone da Silva Rego “Jerry Bolsas” (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Diadema 

Áreas: saúde.  

Sugestão 

Recursos para instalar um hospital veterinário, adquirir vacinas 

e investir em programa de castração de animais de rua e no 

Centro de Zoonoses de Diadema.  

 

Nome: José Antônio (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Diadema 

Áreas: assistência social; educação.  

Sugestão 

Destinar recursos para investir no sentido de fortalecer a 

Política Nacional de Segurança Alimentar Nutricional. Mais 

investimentos na área de assistência social, especialmente para 

os programas de combate à dependência química. Mais 

recursos para a educação, em especial para a educação 

inclusiva, visando à contratação de mais profissionais com essa 

formação. 

 

Nome: Angelo Paulino da Silva “Cabo Angelo” (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Diadema 

Áreas: segurança pública.  

 

Sugestão 

Recursos para a área de segurança pública e ampliação do 

efetivo das polícias Civil e Militar em Diadema. 

 

Nome: Eduardo da Silva de Minas “Eduardo Minas” (vereador)  

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Diadema 

Áreas: saúde; segurança pública; educação; transporte; infraestrutura. 

Sugestão 

Ampliar os recursos para a área de saúde, a fim de investir em 

procedimentos de média e alta complexidade e fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Recursos para investir no 

adequado funcionamento das delegacias e ampliação do efetivo 

das polícias Civil e Militar, em Diadema. Recursos para investir 

em melhorias das escolas da cidade. Recursos para investir em 

plano de mobilidade urbana, com efetivação de práticas e 

estrutura de transporte coletivo de qualidade, bem como na 

ampliação da rede metroviária até a cidade de Diadema.  

 

Nome: Cícero “Cicinho” (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Diadema 

Áreas: saúde.  

Sugestão 
Recursos para instalar um novo hospital em Diadema, com 

atendimento para tratamento oncológico.  
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Nome: Josa Queiroz (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Diadema 

Áreas: saúde; segurança pública; educação; desenvolvimento econômico. 

Sugestão 

Recursos para o Hospital Estadual de Diadema, ampliar o 

efetivo das polícias civil e militar e aumentar a qualidade da 

educação. Recursos para fomentar a reindustrialização de 

Diadema e região, com a retomada da geração de empregos e 

do crescimento regional.  

 


