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SAÚDE: JUNDIAÍ PRECISA DE
MAIS QUALIDADE E CONTROLE

MEIO AMBIENTE E CIDADE
SUSTENTÁVEL
Duas leis em defesa do meio-ambiente
foram propostas por Paulo Malerba e
aprovadas por unanimidade. A lei complementar 568/2016 garante desconto no
IPTU de até 25% para quem adotar ações
ecológicas: reutilizar água, captar água da
chuva, plantar árvores nativas, utilizar energia solar, entre outras. A pessoa é beneficiada pelo desconto e toda sociedade ganha
melhor qualidade de vida!

Semana do Idoso, na UBS Eloy Chaves.

Jundiaí gasta mais de R$ 400 milhões na
área de saúde. A lei da transparência na
saúde (pág. 8), de autoria de Paulo Malerba, é referência. A partir dela, tanto a
prefeitura quanto as entidades que
recebem verbas públicas da Saúde devem
manter disponíveis, na internet, as informações sobre esses recursos. Desse modo,
qualquer pessoa pode acompanhar e
fiscalizar de perto!
A atuação do vereador na área de saúde
da Mulher merece destaque, tanto pela lei
que permite a presença de doulas nos
hospitais para auxiliar as mães antes,
durante e depois do parto, quanto pelas
indicações ao Executivo para construção
de um Centro de Referência das Mulheres
em nossa cidade (pág. 3).
Foi através de sua reivindicação que a
cidade conquistou a Ouvidoria do SUS.
Malerba acompanha de perto o trabalho
de profissionais da saúde nas UBS, Hospitais São Vicente e Universitário, PAs e no
NIS e, assim, conhece, dialoga e fiscaliza
por melhorias na saúde pública.
facebook.com/PauloMalerba

paulomalerba.com.br

Nos bairros, Paulo Malerba constrói suas propostas

Já a lei 8392/2015 proporciona melhor
cuidado com as árvores da cidade
(pág.2). O vereador entrou na justiça e
organizou audiência pública para impedir
a venda do CEA/IAC (antiga CAIC). Atualmente a venda está suspensa por liminar
do tribunal de justiça. Malerba defende a
produção científica e a preservação ambiental do local.
paulomalerba@camarajundiai.sp.gov.br

EDUCAÇÃO COMO
PRIORIDADE

Nas escolas, o vereador conversa com profissionais da educação e famílias e busca soluções.

O vereador tem forte preocupação com a
educação de qualidade, um direito das
crianças e de toda sociedade. Por isso, a lei
8058/2013, de sua autoria, obriga a prefeitura a publicar no site, de forma atualizada,
a quantidade e qualidade da estrutura
das escolas, número de professoras/es, de
profissionais, as verbas recebidas, etc.
Abre-se, assim, um novo canal de participação da população na gestão pública.
Paulo Malerba visita e faz reuniões regulares nas escolas, solicitando melhorias
que são muitas vezes atendidas através de
ações como as reformas desses espaços.
Também insiste na contratação de mais
Agentes de Desenvolvimento Infantil, que
são as monitoras nas escolas, e, especialmente, na construção e abertura de mais
vagas em creches e escolas infantis.
Após inúmeras reuniões, o vereador
conquistou melhores condições de
trabalho e remuneração a profissionais da
educação. Um exemplo foram os
benefícios conquistados junto a mais de
100 professoras do estado que atuam na
rede municipal.

@pauloemalerba

/gabinetepaulomalerba

@pauloemalerba

PAULO MALERBA
PROPÔS,
AGORA MOSTRA OS
RESULTADOS

Em 2012, durante a campanha para vereador, Paulo Malerba percorreu as
ruas da cidade apresentando suas propostas, elaboradas em conjunto com
diferentes segmentos da sociedade. Ao vencer a eleição, com uma votação
expressiva em diversos bairros, essas propostas tornaram-se a base de seus
trabalhos e metas a serem alcançadas. Hoje, após três anos e meio de mandato, o vereador apresenta as ações que realizou para cada uma delas:

PROPOSTAS
DE 2012

VEJA ABAIXO O QUE O PAULO
MALERBA PROPÔS

1. Fiscalizar o planejamento da cidade e as
contrapartidas dos novos empreendimentos
para reduzir os impactos na infraestrutura e no
trânsito, bem como proteger o meio ambiente;
2. Realizar um projeto de educação ambiental
voltado para todas as pessoas;
3. Cobrar melhor qualidade, conforto e eficiência
do transporte público, incentivando a troca do
carro pelo transporte coletivo. Lutar pela implementação do Bilhete Único;
4. Atuar por um melhor atendimento nas
Unidades Básicas de Saúde, que devem redobrar
a prevenção e a atenção a saúde de forma
integral e melhorar o atendimento aos idosos;
5. Cobrar a instalação de Unidades de Pronto
Atendimento descentralizadas para desafogar
o Hospital São Vicente;
6. Trabalhar pela vinda de Universidade Pública
estadual ou federal em Jundiaí;
7. Apoiar a juventude, que precisa de mais
atividades culturais e esportivas. Dar suporte aos
projetos de Esporte nos bairros para crianças e
jovens;
8. Agir pela valorização dos professores(as) e
profissionais da educação. Incentivar mais
educação e orientação antidrogas;
9. Propor que os cargos de caráter técnico do
Poder Público devam ser preenchidos por
concurso público e que a ascensão seja por
mérito, combatendo desvios de função;
10. Cobrar a contratação de mais Guardas
Municipais e uma maior articulação entre as
forças de segurança do município (GM) e do
Estado (PM e Policia Civil) como forma de garantir proteção e policiamento comunitário;
11. Apoiar os trabalhadores do setor público e
privado em suas reivindicações por melhores
condições de trabalho e remuneração digna;
12. Apoiar os movimentos que atuem pela
promoção da igualdade entre os sexos, etnias e
pessoas cor, necessidades especiais;
13. Propor a 'Tribuna Livre', para todo cidadão
expressar suas opiniões na Câmara e para que as
sessões e audiências sejam noturnas a fim de ter
maior participação popular;
14. Encorajar a implantação do Orçamento
Participativo, onde as pessoas decidem diretamente onde e como serão investidos os recursos.
Além disso, dialogar e apoiar os Conselhos
Municipais.

2

REALIZAÇÕES
2013  2016
2- EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O vereador é autor da lei que concede
descontos de até 25% no IPTU para
pessoas que tomarem medidas ecológicas,
como aproveitamento de água da chuva,
plantio de árvores, instalação de telhado
verde, entre outras (Lei Complementar
568). Também criou uma lei que favorece a
fiscalização no corte de árvores na cidade
(Lei 8392).

1- UM VEREADOR QUE PENSA A CIDADE
COMO UM TODO
Desde o início de seu mandato, Malerba
deu ênfase ao planejamento urbano,
buscando garantir um desenvolvimento
equilibrado da cidade, com estrutura,
preservação das características dos bairros
e cuidado com o meio ambiente. Ele comprovou isso em sua atuação decisiva pela
aprovação do novo Plano Diretor de
Jundiaí.
Sua luta pela revisão e ampliação da Lei de
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) teve
como resultado uma nova gestão dessa
política, e atualmente podemos ver muitas
obras sendo feitas como contrapartida de
empreendimentos: Parque do Engordadouro, Esplanada do Monte Castelo,
Praça da Ponte Torta, reforma do Centro de
Bem Estar Animal (COBEMA), projeto de
Urbanismo Caminhável, implantação de
parklets, entre tantos outros. Segundo a
prefeitura, o valor essas obras ultrapassa R$
20 milhões.
Desde 2015, o vereador preside a Comissão
de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
(CIMU) da Câmara, onde fiscaliza e propõe
ações nessas áreas.

3- TRANSPORTE E TRÂNSITO
Mais de 400 casos relacionados a trânsito e
transporte foram discutidos, encaminhados
e mediados pelo vereador, que fiscaliza e
cobra as ações da prefeitura. Foram tratados
temas complexos, como revisão do sistema
viário de bairros, alteração de linhas de
ônibus, reformas em Terminais e também
situações pontuais, como sinalização e
segurança no trânsito.
Através da lei que criou o Conselho Municipal de Transportes, Paulo Malerba garantiu
a representação dos bairros e dos
trabalhadores no conselho que discute e
fiscaliza o sistema de transporte na cidade.
Malerba também luta pela pessoa idosa
com a gratuidade do transporte a partir dos
60 anos de idade. Jundiaí conquistou o
Bilhete Único em 2014

8- EDUCAÇÃO
Malerba defendeu conquistas para professores da rede pública municipal e apoiou as
reivindicações da rede estadual. Instituiu a
Frente Parlamentar em defesa da Escola
Estadual.
É o autor da lei para ampliar a participação e
transparência na vida escolar (Lei 8058).
Angariou e distribuiu materiais de orientação para o combate ao uso de drogas.

4 e 5- SAÚDE
Os recursos para a construção de três
Unidades de Pronto Atendimentos em
Jundiaí (UPAS 24h) foram garantidos junto
ao Governo Federal.
Malerba fiscaliza e cobra que seja rápido o
pleno funcionamento das UPAS (veja pág.1).

9- GESTÃO PÚBLICA
Malerba é o autor do Projeto de Lei que
exige que cargos de diretoria da Câmara
sejam ocupados por servidoras e servidores
concursados (PL 12059/12061). Também
incentivou a realização de concursos públicos para contratação de profissionais em
diversas áreas, com ênfase na saúde e educação.

6- ENSINO SUPERIOR
O Instituto Federal de Educação Tecnológica de São Paulo já é uma realidade em
Jundiaí, oferecendo cursos técnicos e de
formação inicial e continuada. Agora Paulo
Malerba busca a ampliação da oferta de
cursos no Instituto e prossegue na luta por
uma Universidade Pública na cidade.

7- CULTURA
Em diálogo com entidades e coletivos
culturais, Paulo Malerba criou a lei da “Contribuição Voluntária da Cultura” (Lei 8.507).
Com essa lei, qualquer pessoa pode
contribuir diretamente para o incentivo e a
promoção de atividades culturais e artísticas em nossa cidade! As contribuições são
recolhidas pelo Fundo Municipal de Cultura, um importante instrumento democrático que contou com o empenho do
vereador para sua criação.
Além disso, apoia constantemente eventos,
exposições e demais apresentações artísticas, buscando ampliar as ações culturais
para bairros mais distantes do centro.
ESPORTES
Na área de esportes, Malerba aprovou uma
lei de transparência na concessão de bolsas
de estudo para atletas (Lei 8200/2014).
Obteve recursos dos orçamentos municipal
e estadual e trabalhou para reforma e
construção de centros esportivos em diversos bairros, como Fazenda Grande, Vila
Cristo, Medeiros, Jardim do Lago, Eloy
Chaves e Vila Comercial.

facebook.com/PauloMalerba

paulomalerba.com.br

10- SEGURANÇA
Paulo Malerba criou duas leis na área de
segurança. A primeira delas obriga a instalação de portas giratórias na entrada do
autoatendimento para inibir os assaltos
conhecidos como “saidinhas de banco” (Lei
Complementar 546). A segunda lei exige a
presença de vigilantes nos estacionamentos de estabelecimentos comerciais, como
supermercados, shoppings, entre outros
(Lei 8623). Também é autor das emendas
que ampliam a participação da população
no Conselho Municipal de Segurança (Lei
8427).
O vereador cobrou a contratação de guardas municipais, e o efetivo da GM passou
de 200 para 400 guardas. Luta pelas bases
descentralizadas da Guarda e ampliação
do monitoramento por câmeras. Trabalha
pela valorização da categoria, conquistando a inclusão do adicional de risco de vida
e atuando pela aposentadoria especial
para GMs.
Cobra do governo do Estado investimentos em inteligência, tecnologia da informação e policiamento comunitário.
Atende a diversos pedidos da população,
buscando soluções para os problemas de
violência urbana junto a moradores dos
bairros e às forças de segurança.

11- TRABALHO
Malerba é autor da lei que criou a “Mesa
Permanente de Negociação” (Emenda Lei
Orgânica 67) para discutir de maneira
contínua as demandas dos servidores com
a administração municipal. Saiba mais
sobre essa e outras ações na página 6.
paulomalerba@camarajundiai.sp.gov.br

12- MULHER, CIDADANIA E SAÚDE
O vereador Paulo Malerba desenvolve um
trabalho atento às questões específicas das
mulheres e da diversidade de gênero. Na
área de saúde, em diálogo com movimentos
de mulheres, aprovou a lei que permite o
trabalho das doulas nos hospitais antes,
durante e após o parto (Lei 8490). Isso
promove mais conforto, tranquilidade e
segurança para as mães, bebês e famílias.
Malerba cobrou do governo do Estado mais
investimentos nas Delegacias de Defesa da
Mulher e, do município, a criação do Centro
de Referência de Atendimento à Mulher,
bem como o auxílio financeiro para
mulheres em situação de violência doméstica. O vereador também luta por melhorias
no Ambulatório de Saúde da Mulher, considerando a necessidade de um novo espaço
para o melhor acolhimento.
DIVERSIDADE E DIREITOS
Paulo Malerba considera fundamental a
promoção do direito e da cidadania com
respeito à diversidade, por isso propôs e
aprovou a inclusão da "Parada do Orgulho
LGBT" no Calendário Municipal de Eventos
(Lei 8444). Além do valor cultural e turístico,
o evento, que completa 11 anos em Jundiaí,
é um espaço fundamental na estratégia de
saúde do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/AIDS da Secretaria
Municipal de Saúde).
Para combater a violência contra LGBTs, o
vereador garantiu que o segmento seja
representado na composição do Conselho
Municipal de Segurança (Lei 8427).
13- TRIBUNA LIVRE
A lei que instituiu a Tribuna Livre foi escrita
e proposta pelo vereador Paulo Malerba
(Resolução 550). Hoje nossa cidade tem um
espaço no qual moradores e moradoras
podem expressar suas ideias, sugerir ações
e cobrar soluções.

14 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E
CONSELHOS
Paulo Malerba reuniu-se com mais de 400
pessoas em diversas regiões de Jundiaí para
eleger 50 prioridades de investimentos no
orçamento municipal. As propostas foram
acolhidas pelo prefeito em reunião do
vereador com representantes dos bairros.
Nas páginas 4 e 5 você confere os benefícios
para a população. O vereador também é o
autor de emendas que fortalecem o papel
dos conselhos na gestão do município.

@pauloemalerba

/gabinetepaulomalerba

@pauloemalerba
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PAULO MALERBA NOS BAIRROS:
TRABALHO EM TODA A CIDADE
Aqui mostramos um resumo da presença e das conquistas do vereador em diversos bairros. Em 2013, ele percorreu a cidade para identificar com a população suas
prioridades. Agora mostra os resultados obtidos em cada região!

Eloy Chaves

Vianelo
O significativo processo de revitalização pelo qual passa a região do
Vianelo é também fruto do trabalho constante do vereador Paulo Malerba junto a administração municipal: logo no início do mandato, ele
lutou pelo retorno da UBS Pitangueiras ao Jardim Cica. Mas não parou
por aí: agora o bairro tem uma nova UBS na Rua Itália. Malerba insistiu
até conseguir a revitalização completa da praça Francisco Fernandes
Pessolano, da praça da Ponte Torta, Esplanada do Monte Castelo e Praça
Mansueto Rigoni. Além disso, a EMEB Ramiro foi reformada e outras
escolas da região recebem melhorias. A sinalização de trânsito no bairro
foi reformulada e a Av. Odil Campos Saes recapeada.
Assim, o Vianelo fortalece sua característica enquanto bairro pulsante e
ao mesmo tempo acolhedor!

Agapeama e Vila Cristo

Ponte São João

Vila Rami e região

Reformulação do trânsito nas ruas Belo Horizonte, Cuiabá, Setembrina Queiroz Telles, Rua
da Várzea, reformas nas EMEBs Glória Genovese e Iracy Bueno, academia ao Ar Livre e
melhorias no CECE Antonio Marcussi; Praça
Vereador Ercílio Carpi, iluminação pública.

Ampliação da Guarda Municipal e PM no
bairro, reforma e fortalecimento do Pronto
Atendimento da Ponte, melhorias no trânsito e
transporte público, revitalização de praças e
iluminação pública

Nova UBS da Vila Rami, ronda da Guarda
Municipal, melhorias no trânsito, iluminação
pública, cobertura da quadra da EMEB Antonio
Loureiro, Vila Helena

O Eloy Chaves recebeu grandes melhorias nos últimos anos: o posto
avançado da DAE, a ampliação da Unidade Básica de Saúde, o recapeamento e novo traçado da Av. Benedicto Castilho de Andrade. O varejão
noturno trouxe mais vitalidade ao bairro, assim como a revitalização de
praças, áreas de lazer e no entorno da Associação de Moradores e Grupo
Feliz Idade, que tiveram a concessão de uso do espaço regularizadas.
O vereador conseguiu recursos estaduais e contrapartidas do EIV para a
construção do parque esportivo com pista de skate, pista de caminha no
trecho de Serra da Luiz Sereno e reforma do Terminal que trará consigo
uma base da Guarda Municipal. Entretanto, cabe à prefeitura a execução
das obras.
A pedido de Paulo Malerba, o Parque Botânico do Eloy Chaves fica
aberto das 6 às 20 horas no período do verão.
Além disso, o vereador cuidou de centenas de atendimentos apresentados pela população do bairro, solucionando problemas em diversas
áreas: segurança, saúde, educação, transporte, entre outros.

Medeiros
Vila Rio Branco

Região do Retiro

Retentém

Presença na UBS, mais médicos, medicamentos, valorização dos funcionários, segurança,
ações no trânsito e iluminação pública

Reformulação do trânsito, melhorias nas
EMEBs, ações na área de segurança, iluminação pública

A população não tinha acesso à água encanada. Atuação do vereador garantiu a instalação
de quilômetros de rede beneficiando todo o
bairro.

Fazenda Grande
A primeira grande conquista para o bairro Fazenda Grande foi a pavimentação da avenida Luiz Latorre, no trecho do Residencial dos Cravos,
o que além de proporcionar um novo acesso ao bairro, acabou com o
problema da poeira no local. Houve reformulação nas linhas de ônibus,
melhorando o transporte no bairro, e vereador também conseguiu a
instalação de abrigos nos pontos de ônibus. Após insistente atuação de
Paulo Malerba, o complexo esportivo do Fazenda Grande, que estava
abandonado, agora recebe zeladoria e está sendo completamente
revitalizado. Com a construção da nova creche, o bairro conquistou 120
vagas para crianças de 0 a 4 anos.
Houve melhoras na sinalização da Av. Henrique Brunini desde o trecho
do trevo Rodovia Dom Gabriel até a estrada do Varjão.
Graças ao trabalho do vereador, foi feita uma lei que possibilita a regularização de comércio no Fazenda e em outros bairros como Jardim
Novo Horizonte, Almerinda, Residencial.

Conheça as ações em
outros bairros:

Água Doce

Vila Comercial

Vila Arens/Progresso

Pavimentação, rede de esgoto, transporte

Centro Esportivo, asfaltamento, trânsito

UBS, trânsito, segurança, iluminação pública,
academia ao ar livre
facebook.com/PauloMalerba
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Em cada conquista da região do Medeiros, existe o trabalho constante
do vereador Paulo Malerba. O primeiro desafio vencido no bairro foi a
pavimentação das avenidas Juvenal Arantes, José Gothard e Rua Paulo
Molina, que também receberam melhorias na captação de esgoto e
águas pluviais, juntamente com o Portal do Medeiros.
A Escola Aparecido Merino foi ampliada e o antigo problema com a rede
elétrica da Comunidade Santanna resolvido graças a atuação do
vereador. O transporte público do bairro recebeu atenção especial e o
novo Plano Diretor, aprovado recentemente garante que o bairro mantenha a qualidade e o bem estar que estavam ameaçados fazendo da
região do Medeiros um ótimo lugar para se viver!

paulomalerba.com.br

paulomalerba@camarajundiai.sp.gov.br

Anhangabaú
Pacaembu
Residencial Jundiaí
Região da rua do Retiro
Santa Gertrudes
Jardim do Lago
Engordadouro
Vila Aparecida
Traviú, e muitos outros!
Acesse o site: paulomalerba.com.br
@pauloemalerba

/gabinetepaulomalerba

@pauloemalerba
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UM MANDATO A SERVIÇO
DE TRABALHADORES E
TRABALHADORAS
O vereador Paulo Malerba atua pela defesa da justiça nas relações do mundo
do trabalho. Ele apoia as demandas de diversas categorias, tanto do poder
público como da iniciativa privada, conquistando melhorias. Para ampliar a
discussão e os debates sobre o tema, ele criou o Fórum do Trabalho. As
moções apresentadas na Câmara e enviadas ao governo estadual e federal
fortalecem a luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.

SERVIDORES MUNICIPAIS
E ESTADUAIS

FÓRUM DO TRABALHO:
CONHECIMENTO E MOBILIZAÇÃO

Reunião com professoras municipalizadas: conquistas garantidas, 2015

O trabalho de Paulo Malerba
junto aos servidores e servidoras garantiu avanços e conquistas a diversas categorias: "Havia
injustiças históricas em nossa
cidade e é gratificante recebermos o reconhecimento de que
nosso trabalho não foi em vão”,
explica o vereador.
Uma de suas lutas foi pela valorização das enfermeiras do
Programa Saúde da Família que
recebiam muito abaixo das
enfermeiras concursadas. A
partir de sua atuação, mais de
100 professoras do Estado que
trabalham na rede municipal
de educação também rece-

beram aumento em seus
benefícios. O vereador atuou
junto à DAE conquistando a
revisão de cargos, melhorando
significativamente a situação
de centenas de pessoas que
trabalham na empresa.
Com a aprovação de moções,
fortaleceu a luta dos servidores
do Estado, apoiando as reivindicações
de
professores,
professoras, funcionários e
servidores da área de educação, entidades e sindicatos
do magistério paulista, da
Fundação Instituto de Terras de
SP, entre outros.

Fórum do Trabalho, na Câmara Municipal, 2014

O Fórum do Trabalho foi criado pelo vereador Paulo Malerba em
2013. Ele reúne especialistas do meio acadêmico e movimentos
sociais para promover discussões e debates sobre o mundo do
trabalho com o objetivo de fortalecer as lutas de trabalhadores,
sindicatos e população.

Ricardo Berzoíni, ex-ministro do Trabalho e
Previdência

Jorge Souto Maior, juiz do trabalho e professor
da USP

Haryanna Sgrilli. diretora geral do Instituto
Federal de São Paulo-Jundiaí

EM DEFESA DA CLASSE TRABALHADORA

Paulo Malerba apoia a classe trabalhadora na Câmara e nas ruas
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Além das moções que apoiam melhores
salários e condições para trabalhadores e
trabalhadoras, Paulo Malerba utilizou esse
instrumento para intensificar debates que
ocorrem no âmbito nacional: "Existe
pressão por parte do poder econômico pelo
retrocesso nos direitos trabalhistas. Quando
aprovamos uma posição oficial da cidade
sobre as leis que estão em discussão nos
parlamentos estadual e federal, fortalece-

mos a luta dos trabalhadores e trabalhadoras", afirma o vereador.
Algumas moções de Malerba:
- Contra a terceirização de atividades-fim e
precarização das relações de trabalho;
- Contra proposta de reforma da previdência que prejudica os trabalhadores;
- Pela aprovação da PEC das Domésticas;
- Pela aprovação da Aposentadoria especial
da Guarda Municipal.

10 PRIORIDADES PARA
NOSSA CIDADE

Nos últimos anos, Jundiaí avançou em algumas áreas e regrediu em outras. Como vimos neste informativo, o vereador Paulo Malerba fez
a sua parte e, mesmo sendo o seu primeiro mandato, apresenta diversas conquistas!
Ele esteve nos bairros, recebeu pessoas em seu gabinete, conversou com especialistas de diferentes campos do conhecimento, dialogou
com representantes de movimentos sociais e sindicatos. Isso possibilitou relacionar, de forma participativa, 10 prioridades para a nossa
cidade avançar. Um vereador sozinho não consegue alcançar todos esses objetivos, pois eles envolvem muitos agentes, em especial a
Prefeitura. Paulo Malerba continua comprometido com essas prioridades:

Malerba acompanha de perto o trabalho das
UBS

Proteção do Meio Ambiente

Visita ao Espaço Cultural Barravento

Malerba na luta com trabalhadores e
trabalhadoras

Diálogo e valorização dos/das guardas municipais
facebook.com/PauloMalerba

1. Saúde pública
Garantir mais investimentos na saúde básica e prevenção, melhorando
o atendimento nas UBS e ampliando o Programa Saúde da Família.
Diminuir o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias. Aperfeiçoar a gestão do Hospital São Vicente e assegurar o funcionamento
das Unidades de Pronto Atendimento (UPA).
2- Educação e Esportes
Ampliar vagas de creches. Criar condições para que as mães adolescentes voltem a estudar. Difundir os princípios de equidade, da dignidade humana e do combate a qualquer forma de violência. Investir na
prática esportiva como instrumento de educação.
3- Meio ambiente
Proteger a Serra do Japi e respeitar os remanescentes de mata nativa.
Garantir a permeabilização do solo e a proteção dos mananciais.
Incentivar ações ecológicas que geram descontos no IPTU e ampliar a
arborização.
4- Planejamento urbano e Mobilidade
Assegurar que o Plano Diretor seja cumprido. Preservar e recuperar a
qualidade e o bem estar dos bairros, com o equilíbrio na implementação de novos empreendimentos. Incentivar o transporte coletivo
público com qualidade, aumentando o número de ônibus e horários e
realizando as reformas dos terminais, que hoje estão em situação muito
ruim. Implantar uma rede de ciclovias e realizar sua integração com as
diferentes modalidades de transporte. Ampliar a oferta pública de habitação.
5- Cultura
Criar políticas culturais que fomentem intervenções artísticas em
bairros periféricos de forma gratuita. Incentivar exposições e apresentações de artistas locais em espaços como o Museu Solar do Barão, o
Centro das Artes e o Teatro Polytheama. Regulamentar a Lei 8507/2015,
que cria a Contribuição Voluntária da Cultura, para fortalecer entidades
e coletivos culturais.
6- Pessoa Idosa
Assegurar transporte gratuito e criar descontos progressivos no IPTU
para pessoas acima de 60 anos. Garantir atendimento prioritário de
saúde e espaços para acolhimento e atenção às pessoas idosas. Realizar
ações que promovam a cidadania e a dignidade de idosas e idosos.
7- Trabalho
Garantir o direito de trabalhadores e trabalhadoras. Implementar políticas públicas para geração de empregos. Fortalecer a luta contra a terceirização da atividade-fim e apoiar categorias dos setores público e privado para melhores condições de trabalho.
8- Pessoas com Deficiência
Criar políticas públicas que garantam e ampliem os direitos das pessoas
com deficiência, proporcionando instrumentos de acesso à educação,
inserção no mundo do trabalho e atenção à saúde. Proporcionar a
inclusão por meio de qualificação no atendimento dos serviços públicos e acessibilidade nos equipamentos públicos e privados.
9- Segurança
Melhorar a presença do policiamento comunitário nos bairros,
respeitando as pessoas e proporcionando melhor segurança. Incentivar ações coordenadas entre as diferentes forças públicas e privadas
de segurança.
10- Mulheres e Diversidade
Implantar o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres e
oferecer um local adequado para o Ambulatório de Saúde da Mulher.
Estimular e apoiar a organização das mulheres no município. Implementar políticas públicas para garantir os direitos e o respeito à diversidade étnico-racial, de gênero, de identidade e orientação sexual.

paulomalerba.com.br

paulomalerba@camarajundiai.sp.gov.br

@pauloemalerba

Palestra nas escolas

Malerba envolve a população nos debates sobre
o planejamento da cidade

Reunião na Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Jundiaí

Atenção às pessoas com deficiência

Malerba une diversos segmentos pela garantia
de direitos e construção de políticas
/gabinetepaulomalerba

@pauloemalerba
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MANDATO PARTICIPATIVO

Posse do Conselho do Mandato, janeiro/2013

Conheça o vereador
PAULO MALERBA
Paulo Eduardo Silva Malerba
nasceu em 1984, em Jundiaí. É
Casado com a arquiteta Maria
Lima:
Graduado em Sociologia e
Política, Unicamp; Especialista
em Políticas Econômicas,
Berlin School of Economics
and Law, Alemanha; Mestre em
Ciência Política, Unicamp;
Doutorando em Ciência Política, Unicamp.
Funcionário concursado do
Banco do Brasil, desde 2003;
Presidente do PT Jundiaí no
período de 2010 a 2013; Diretor da Federação dos Bancários
da CUT-SP, Diretor do Sindicato
dos Bancários de Jundiaí e
Região.
Eleito vereador pelo Partido
dos Trabalhadores com 3.288
votos no pleito de 2012 para a
16.ª Legislatura (2013/2016);
Foi presidente da Comissão de
Justiça e Redação-CJR no
biênio 2013/2014; Atual presidente da Comissão de
Infraestrutura e Mobilidade
Urbana;
Membro
das
Comissões de Finanças e Orçamento, de Participação Legislativa e de Ética e Decoro Parlamentar.

Paulo Malerba conduz seu mandato de
maneira transparente e participativa. Além
de manter diálogo direto com a população
nos bairros e nas redes sociais, conta com
o Conselho do Mandato, formado por
pessoas voluntárias de diversas áreas que
planejam, avaliam e propõem ações ao
vereador. Ele mantém a cidade informada
de seus trabalhos através das redes sociais,
informativos e reuniões.

ATENDIMENTO DIRETOS
À POPULAÇÃO
MAIS DE 1200 DEMANDAS
ATENDIDAS

Demandas apresentadas diretamente pela população através do telefone, email, mídias sociais,
reuniões e presenciais *até junho de 2016.

Malerba cuida pessoalmente de suas redes sociais, por
isso o Facebook tornou-se um poderoso canal de comunicação e concentra 40% dos pedidos e sugestões da
Projetos: 50
população. 23% dos pedidos surgem do diálogo pessoal
Moções: 29
nos bairros, 21% por telefone e o restante, por e-mail ou
Requerimentos: 24
no próprio gabinete.
Indicações à Prefeitura: 764
O vereador ainda mantém um blog no qual divulga como
votou em cada sessão, publica os documentos do gabiINFORMATIVOS
nete e aprofunda outros temas de interesse da comuniPRODUZIDOS
dade.
A equipe de trabalho do vereador é composta por uma
assessora, um assessor e uma assistente técnica. Todos os
E-MAILS
RESPONDIDOS materiais são produzidos com recursos do próprio
vereador, sem qualquer tipo de verba de gabinete.

Aprovados:

33

+ de 4 mil

POR UMA GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE
Ampliar a transparência na gestão pública é
uma ênfase do mandato de Paulo Malerba.
Além de publicar suas ações, documentos e
votações, ele trabalha pela ampliação da transparência e da participação da população no
Legislativo através da Tribuna Livre (Res 550/13).
É de sua autoria a Emenda à Lei Orgânica que
acabou com as sessões secretas e abriu as atas
que estavam lacradas no arquivo da Câmara
(ELO 62).
Antes, só quem assistia as sessões sabia como
cada vereador votou. Malerba criou a emenda
da votação nominal: agora fica registrado como
Paulo Malerba abre as atas lacradas e acaba com sessões secretas da Câmara, junho/2014
cada vereador vota em cada projeto (Res 552/14).
Outra inovação: Jundiaí investe em torno de R$ 400 milhões na área de saúde e a maior parte desse dinheiro é destinados a entidades, como Hospital São Vicente e HU. Com a lei criada por Malerba, essas entidades devem publicar
em tempo real na internet como é gasto o dinheiro público (Lei 8344/14). Também é possível saber informações
sobre funcionários, horário de trabalho, etc.
O vereador conseguiu aprovar no plenário da Câmara 24 requerimentos de informações ao Prefeito sobre licitações,
imóveis públicos, saúde, transportes, educação, entre outros, com vistas a fiscalizar o uso dos recursos públicos.
EXPEDIENTE:
Informativo do Vereador Paulo Malerba - Ano 4 - Julho/2016
Câmara Municipal de Jundiaí - Rua Barão de Jundiaí, 153
Sala 26 - Jundiaí/SP - CEP 13201-010 - (11) 4523-4505
Coordenação Editorial: Pedro Camargo. Revisão: Danielle Tega
Arte e Diagramação: Winkler Kirchner
Tiragem: 30000 exemplares

facebook.com/PauloMalerba

paulomalerba.com.br

paulomalerba@camarajundiai.sp.gov.br

@pauloemalerba

/gabinetepaulomalerba
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