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Campanha homenageou o Dia Mundial da Solidariedade, celebrado
ontem; 600 peças de vestuário e quase 100 itens diversos foram doados

Vereadores definem
membros de comissões

Meia tonelada de
itens é arrecadada

Wanderley Costa/Secop-Suzano

Produtos serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas por entidades cadastradas

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano arrecadou
mais de meia tonelada de
alimentos, além de itens
diversos e peças de vestuário,
durante a primeira edição da
Campanha de Solidariedade.
Os materiais serão disponibilizados às famílias em situação
de vulnerabilidade atendidas
por entidades cadastradas
no órgão municipal.
A campanha, que teve
o tema “Pequenos gestos,
grandes transformações”, foi
iniciada no último dia 15 e
terminou ontem, quando se
comemorou o Dia Mundial

da Solidariedade.
A população suzanense
contribuiu, no total, com
551 quilos de alimentos
não-perecíveis, 600 peças de
vestuário e 98 itens diversos.
Entre os participantes,
a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer fez a doação
de 127 quilos de alimentos
não-perecíveis, com a realização de eventos esportivos
junto à comunidade.
Os materiais obtidos no
período foram encaminhados ao depósito do Fundo
Social de Solidariedade, no
Paço Municipal (rua Baruel,

501, no centro), e serão o próximo. Este resultado
disponibilizados às famílias permitirá que seja realizado
do município em situação de um trabalho especial pelos
vulnerabilidade conforme a próximos meses”, explicou.
demanda.
O Fundo Social de SoliA presidente do órgão, dariedade continua aberto
primeira-dama Larissa Ashiuchi, para a captação de doações
afirmou que o desempenho da de roupas, alimentos nãocampanha deste ano atendeu -perecíveis, materiais de
às expectativas, uma vez que higiene pessoal e outros
a adesão aconteceu de forma itens, independentemente da
espontânea e prestativa. “A realização de campanhas de
campanha, embora tenha arrecadação. Mais informaocorrido apenas durante duas ções estão disponíveis pelo
semanas, gerou uma resposta telefone (11) 4745-2195.
calorosa em nossa comuni- O horário de atendimento
dade, com a manifestação de é de segunda a sexta-feira,
amor e preocupação com entre 8 e 17 horas.
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A Câmara de Suzano de- Finanças e Orçamento; Adfiniu na tarde de ontem a ministração Pública; Política
formação das Comissões Urbana e Meio Ambiente;
Permanentes. Todas con- Ética Parlamentar; Política
tam com a participação de Social; Segurança Pública;
três vereadores e têm como Economia; Saúde; Trânsito,
principal função analisar o Transporte e Mobilidade
conteúdo das proposituras Urbana e Proteção e Bemantes de serem colocadas em -estar Animal.
votação. Das 12 comissões,
apenas uma, a de Justiça e Emenda
Redação, por falta de conO vereador Antonio Rafael
senso entre os parlamentares Morgado (PDT), o professor
participantes, não decidiu Toninho Morgado, oficializou
a presidência e a relatoria. na tarde de ontem a emenda
Estes vereadores terão cinco de sua autoria que será desdias para comunicar à Mesa tinada, neste ano, ao ProntoDiretiva da Casa de Leis a -Atendimento de Palmeiras
definição final.
(PA), no valor de R$ 90 mil.
A reunião foi comandada O parlamentar entregou
pelo presidente do Legislati- uma cópia do documento à
vo, Leandro Alves de Faria gerente da unidade, Fabrina
(PR), o Leandrinho. Dos Alves da Silva.
19 parlamentares, dois não
Toninho explicou que a
participaram. O vereador emenda tem como objetivo
Alceu Matias Cardoso (PRB), reformar a unidade de saúde
o pastor Alceu Cardoso, que e agilizar a implantação do
protocolou um documento atendimento 24 horas no
informando a falta de in- local. “A reforma do PS de
teresse em fazer parte de Palmeiras já está no cronoqualquer comissão, e o ve- grama do Executivo. Com
reador Edimilson Tavares esta emenda de minha autoria,
de Assis (PDT), o Pau no esta iniciativa da prefeitura
Gato, porque é suplente e ganha ainda mais força”,
por isso não pode integrar comentou.
nenhuma.
Durante o encontro, a
A Câmara de Suzano conta gerente do PS de Palmeicom as seguintes comissões: ras revelou ao vereador a
Justiça e Redação; Educação, necessidade de melhorar a
Cultura, Esporte e Turismo; segurança no prédio.
Ricardo Bittner/Câmara de Suzano

Comissão de Justiça e Redação ainda será definida
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