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Jardim Gardênia Azul

Problemas de infiltração

Com a conclusão das obras, a Praça de Esportes e
Cultura deve iniciar atividades neste primeiro trimestre

Câmara vai notificar
judicialmente empresa

Suzano acerta
detalhes para
inaugurar PEC

A Prefeitura de Suzano
define os últimos detalhes
para a inauguração da Praça
de Esportes e Cultura (PEC),
que fica na rua Teruo Nishikawa, Jardim Gardênia Azul,
no distrito do Boa Vista. A
previsão é de que a unidade
seja entregue ainda neste
primeiro trimestre. O local
vai abrigar projetos nas áreas
de cultura, assistência social,
esportes e lazer.
A construção do imóvel,
em parceria com o Ministério
da Cultura, por meio do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC-2), teve
início em 2011, e recebeu
investimentos na ordem de
R$ 2 milhões. Os serviços
foram retomados em 2017.
A infraestrutura e a aquisição de todo o mobiliário
e equipamentos já estão
concluídas. A Secretaria de
Cultura de Suzano agora está
pleiteando ao Ministério a
abertura oficial da PEC e o
início dos trabalhos.
Estarão à disposição da
comunidade: pista de caminhada, quadras poliesportivas e de areia, sala de
informática, cineteatro e
um Centro de Referência de
Assistência Social (Cras). O
local também receberá um
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Prefeitura solicitou início das atividades ao Ministério

dos núcleos do Programa
Esporte e Lazer da Cidade
(PELC), com atividades para
todas as faixas etárias.
Com o objetivo de integrar
a população no gerenciamento
das políticas públicas aplicadas na unidade, a Prefeitura
promoveu um ciclo de debates
e audiências que culminou
na eleição de integrantes da
comunidade para a composição do conselho gestor da
PEC. Seis munícipes foram
escolhidos para participar,
juntamente com representantes da sociedade civil e
do administração municipal,
do processo de decisão.
Para o secretário de Cultura, Geraldo Garippo, a
inauguração representará

a democratização e a descentralização das políticas
públicas de cultura, esporte
e lazer no município.
Segundo o prefeito Rodrigo
Ashiuchi (PR), a conclusão
da PEC é mais um passo em
prol da qualidade de vida dos
moradores da região norte.
“Um equipamento como
este, cuja obra teve início
na gestão do ex-prefeito
Marcelo Candido e que permaneceu parada por quatro
anos, vem para proporcionar
lazer, aprendizado e serviços
de utilidade pública para
milhares de pessoas. E representa nosso compromisso
de concluir todas as obras
paralisadas em nossa cidade”,
explicou Ashiuchi.

Venham conhecer nosso novo produto
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O presidente da Câmara “provavelmente em razão de trabalho executado na obra,
de Suzano, Leandro Alves problemas na execução dos e que a garantia estende-se
de Faria (PR), o Leandrinho, serviços contratados”.
a questões que afetem a
O presidente da Casa de salubridade da construção,
irá notificar judicialmente a
PS Engenharia Construção Leis explica que deu entrada como é o caso de infiltrações
e Comércio Ltda., empresa na notificação extrajudicial e vazamentos.
responsável pela construção depois de tentar contato amiA nova sede da Câmara de
do Palácio Deputado José de gável com a PS Engenharia, Suzano foi inaugurada em
Souza Candido, para que a partir do dia 2 de janeiro, 16 de dezembro de 2016.
efetue reparos nos problemas data em que assumiu o cargo. Porém, apenas o plenário
de infiltração e vazamentos “A construtora não tomou as da Casa de Leis ficou em
no prédio, que é sede do providências cabíveis para uso para sessões e audiênLegislativo desde meados a realização dos reparos cias públicas no primeiro
do ano passado.
necessários”, ressaltou.
semestre de 2017, devido
A empresa tem 24 horas para
A notificação cita o artigo 618 a reparos necessários no
iniciar os trabalhos, contados do Novo Código de Processo prédio. A transferência da
a partir do recebimento da Civil, que determina que o parte administrativa do Lenotificação. O documento empreiteiro deve responder gislativo e dos gabinetes dos
foi protocolado na última pelo prazo de cinco anos vereadores foi realizada em
segunda-feira no Cartório pela solidez a segurança do 30 de junho do ano passado.
de Títulos e Documentos
Ricardo Bittner/Câmara de Suzano
de Suzano e deverá ser encaminhado à PS Engenharia
nos próximos dias.
A entrega definitiva da
obra foi realizada em 30 de
outubro de 2017. Menos de
quatro meses depois, a nova
sede já apresenta infiltrações
com gotejamento de água,
principalmente em pontos
do plenário e dos gabinetes
de alguns vereadores que
estão instalados abaixo dos
espelhos d’água existentes
no prédio. De acordo com
o documento, isso ocorre Leandrinho afirma que tentou solução amigável

Câmara de Itaquá

Rotaract Club e Interact
Club são homenageados
A Lei Municipal nº 3454/2017, 3455/2017 nomeou a Praçaaprovada na última sessão da -Rotatória, localizada entre
Câmara de Itaquaquecetuba os bairros Jardim Odete
no ano passado, instituiu o e Vila São Carlos, como
Dia Municipal do Interact “Praça Rotaract Club ItaquaClub de Itaquaquecetuba, quecetuba”. Elinho justifica
que será comemorado no este projeto citando que “o
dia 5 de novembro de cada Rotaract Club Itaquaqueano, escolhido por ser a data cetuba foi fundado em 10
mundial do clube de jovens de junho de 2010 e desde
de 12 a 18 anos. O autor do sua fundação tem realizado
projeto foi o vereador Elio diversos trabalhos sociais e
de Araújo (Avante), mais humanitários, projetos que
conhecido como Elinho.
já impactaram mais de 30
“O Interact Club de ItaquaBruno Arib/Divulgação
quecetuba foi fundado em 10
de outubro de 2012 e desde
sua fundação tem realizado
diversos trabalhos sociais e
humanitários em nossa cidade.
Na comemoração de cinco
anos de fundação, o Interact
Club de Itaquaquecetuba
transformou dezenas de
vidas através de seus projetos
sociais”, afirmou o vereador.
O clube tem o objetivo de
desenvolver a liderança de
jovens e desenvolver ações
sociais em suas comunidades. Vereador Elinho é o
Já a Lei Municipal nº autor das homenagens

(trinta) bairros e milhares
de pessoas. Além disso, é
um programa estruturado
para o treinamento de jovens
lideranças.”
O parlamentar relata ainda
que em outras três oportunidades a Câmara já havia
homenageado o Rotaract Club,
sendo em 2013 foi aprovada
uma Moção de Aplausos e
Congratulações por serviços
prestados à comunidade, e no
ano seguinte, foi oficializado
no Calendário Oficial de
Eventos o Dia do Rotaract
Club de Itaquaquecetuba,
celebrado em 13 de março.
Uma sessão solene também
foi realizada em 2015 em
homenagem ao clube.
O Rotaract Club de Itaquá
é formado por jovens líderes
de 18 a 30 anos e tem como
objetivo também desenvolver
a liderança de seus membros,
além de executar projetos
sociais na comunidade. Assim como o Interact, são
programas do Rotary Club
da cidade.

