Mandato - Resumo das atividades de 2015
Vereador Eliseu Gabriel à frente da Educação

O vereador Eliseu Gabriel teve participação ímpar em todo o processo de construção
do O Plano Municipal de Educação (PME) da Cidade de São Paulo “Uma série de
propostas foram aprovadas, em consonância com as entidades ligadas à Educação
que estiveram envolvidas nesse longo debate com a sociedade”, explica o vereador.
Ele informa que foi possível inserir diretrizes significativas, como o aumento para 33%
da arrecadação de impostos para a educação, o apoio efetivo à formação dos
profissionais da Educação, estratégias de combate à evasão e à repetência, educação
integral, além do aprimoramento do processo de participação democrática na
educação e estratégias para maior segurança nas escolas, entre outras. “O Plano é
um avanço para a cidade, mas há muito mais a fazer. A sociedade e os envolvidos na
área precisam continuar mobilizados para garantir o cumprimento do que foi aprovado
e continuar a luta por assuntos que ainda precisam ser melhor tratados como, por
exemplo, a redução do número de alunos por sala de aula, além de outras questões”,
completa Eliseu.

Área Escolar de Segurança é implantada e está no Plano
Municipal de Educação

A prefeitura está implantando em mais de 500 escolas, inicialmente, a Área Escolar de
Segurança, lei do vereador Eliseu Gabriel, que determina a criação de uma área
prioritária para o poder público realizar manutenção de calçadas, faixas para
pedestres, iluminação, entre outras ações que venham a combater e prevenir a
violência local. “Tenho muito orgulho de ser o autor dessa importante lei para nossa
cidade que combate a violência local, para a segurança de nossos alunos e para a
comunidade do entorno das escolas”, ressaltou Eliseu Gabriel, que conseguiu mais
uma grande vitória: inserir essa lei no Plano Municipal de Educação, na Meta 3-18.

CRECE regulamentado: Lei de coautoria do vereador Eliseu
Gabriel promove mais democracia na escola

Está regulamentado o Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola (Crece),
órgão que irá fortalecer os Conselhos de Escola e ampliar o processo democrático nas
unidades de ensino e o diálogo com demais esferas da Educação. “Esta Lei, da qual
muito me orgulho de ser coautor, tem o intuito de facilitar a gestão democrática da
Educação e fortalecer os Conselhos de Escola”, explica Eliseu.

Realidade: universidade pública chega à região Noroeste, e
graças à luta de Eliseu Gabriel

O vereador Eliseu Gabriel comemora o avançado das obras do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Av. Mutinga, 951). Levar para Pirituba
e região uma universidade pública foi a grande bandeira do vereador, que desde 2011,
ao lado da comunidade local, esteve mobilizado para evitar a instalação de uma usina
de asfalto e, posteriormente, a entrega do terreno à especulação imobiliária. “Agora a
população vai ter estudo de qualidade, de graça e perto de casa”, destaca Eliseu.

Agora é Lei!

Sancionada a Lei 16.312/15, de autoria do vereador Eliseu Gabriel, que obriga a
presença de bombeiro civil em boates, casas de shows e espetáculos, shoppings,
hipermercados, universidades e demais locais de grande circulação. “Tragédias como
o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), por exemplo, poderiam ter sido
evitadas se houvesse um bombeiro civil no local”, explica Eliseu.

Aprovada a Semana da Posse Responsável

Projeto de Lei nº 323/212 - que institui a Semana Municipal da Posse Responsável de
Animais Domésticos de Estimação – é de autoria do vereador Eliseu Gabriel e irá
fomentar a cultura de maior responsabilidade na proteção e integridade dos animais
quando na posse de cidadãos. “Isso será incentivado por meio de atividades a serem
desenvolvidas, tais como palestras, simpósios, shows, concursos, gincanas, atividades
lúdicas e outras”, explica Eliseu.

Ponte da Raimundo sairá do papel

A luta do vereador Eliseu Gabriel para a construção da ponte da Av. Raimundo Pereira
de Magalhães sobre o Rio Tietê, ligando Pirituba à Lapa, é de longo tempo, desde o
final dos anos 80. A partir de 2001, quando assumiu uma cadeira como vereador, e
por diversos anos seguintes, apresentou emendas ao orçamento municipal para a
concretização dessa obra. Foram reuniões e mais reuniões com os prefeitos da
legislatura e com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siub),
inclusive acompanhando representantes da comunidade, reivindicando a importância e
a necessidade da construção da ponte. Agora, os frutos dessa batalha serão colhidos.
A licitação para contratação de empresas que farão a obra foi publicada no Diário
Oficial de 9 de dezembro de 2015. “A abertura dessa licitação é uma grande vitória.
Foi uma luta de anos, a região se mobilizou e fomos cobrar o Poder Público”,
comemora Eliseu, que explica que esse complexo viário será construído com recursos
da Operação Urbana Consorciada, provenientes da venda dos chamados Certificados
de Potencial Adicional de Construção – os CEPACs.

Não ao fechamento de escolas

Um final de ano marcado por mais uma crise, dessa vez gerada pela mudança na
Rede Estadual de Ensino. O vereador Eliseu Gabriel também reagiu e participou das
manifestações pacíficas dos pais, alunos e professores, que incansáveis tentam
conscientizar o Governo para o não fechamento de escolas sem o devido diálogo. Ele
também participou da audiência pública realizada pela Comissão de Educação da
Câmara Municipal e ressaltou que o estrago só não é maior porque a sociedade reagiu
e está posicionada. “A explicação que foi dada ainda não está clara. Uma das razões
apontadas é de evasão do Ensino Médio, mas a discussão prioritária deveria ser a de
traçar estratégias para devolver ao aluno a vontade e o interesse pelo estudo”,
explicou Eliseu, que é professor e lutou muito para que a reestruturação fosse revista.
Ele recebeu com otimismo a notícia de que o Geraldo Alckmin brecou a reorganização
das escolas estaduais para iniciar uma ampla discussão sobre o assunto. “O debate
para as possíveis mudanças no sistema de ensino é fundamental. Como professor e
defensor ferrenho de uma educação de qualidade, apoiei incondicionalmente as
manifestações pacíficas e participei de algumas, inclusive. Desde o início, apelei à
Secretaria de Educação do Estado para que suspendesse essa medida”.

Lança-perfume mata! Vamos acabar com essa praga.

Aprovado em primeira votação o projeto de lei do vereador Eliseu Gabriel que proíbe,
a menores de 18 anos, a venda de substâncias (clorofórmio, éter, antirrespingo de
solda sem silicone, solvente de tinta, benzina, fenol e outras) que servem para a
criação do famigerado lança-perfume, produto que tem levado centenas de jovens à
morte.

Casa de Cultura em Pirituba

Se depender do empenho do vereador Eliseu Gabriel, Pirituba e região ganharão o
seu tão sonhado Centro Cultural. No mês de setembro, o vereador levou o secretário
de Cultura, Nabil Bonduki, para visitar as instalações da Biblioteca Brito Broca e, mais
uma vez, solicitar que o espaço receba um centro cultural. “Longa e árdua batalha.
Mais uma bandeira que eu levanto há anos para a Educação e a Cultura do nosso
município. Estou confiante, e vou cobrar”, comenta Eliseu.

Incentivo ao ensino e à leitura

De 7 a 10 de abril, aconteceu a Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao
Estudo e à Leitura, Lei 14.999/09, de autoria do vereador Eliseu Gabriel, que pelo
quinto ano consecutivo realizou atividades em várias regiões da cidade com o objetivo
estimular o hábito da leitura. “Incentivar o estudo e a leitura é um ato de amor e
respeito ao ser humano. Ensinar a estudar talvez seja a mais importante lição que
podemos deixar”, justificou Eliseu Gabriel.

Reforma do Centro de Atendimento à Mulher “Casa da Brasilândia”

Eliseu Gabriel destinou emenda parlamentar no valor de R$ 120 mil para reforma e
melhoria do Centro de Atendimento à Mulher “Casa da Brasilândia”. "É um marco
civilizatório na nossa cidade. O local atende mulheres acima de 18 anos vítimas de
violência e presta um trabalho louvável”. O vereador acrescenta que lá são oferecidos
atendimentos de psicoterapia individual, assistência social, palestras e
encaminhamento para assistência jurídica e proteção em abrigos.

Novo Zoneamento de São Paulo

Embora o processo para a elaboração do novo zoneamento da cidade de São Paulo
não tenha sido o mais adequado, o vereador Eliseu Gabriel apresentou uma série de
propostas para equilibrar algumas regiões da cidade. “Após participar das audiências
públicas e realizar reuniões pelos bairros, analisei mais de 150 propostas que foram a
mim encaminhadas e trabalhei para que a nossa região possa ter um zoneamento
mais condizente com a sua estrutura e com as necessidades da população”, justificou
Eliseu.

Ouvindo e apresentando propostas para Pirituba e região.

Com comerciantes e empresários da Avenida Anastácio.

Junto aos moradores do entorno da Rua Estados Unidos.

Com os moradores do Parque São Domingos.

Durante audiência pública sobre o Zoneamento na região da Lapa.

Proposta de sua autoria preserva definitivamente o Quarteirão Cultural do Itaim Bibi.

Com o Movimento Preservação Sumarezinho e da Vila Madalena, discutindo
propostas para o zoneamento local, inclusive para evitar um possível adensamento da
região

Conheça todas as propostas que o vereador Eliseu Gabriel apresentou
para o novo Zoneamento – www.eliseugabriel.com.br

Algumas conquistas do mandato do vereador Eliseu Gabriel
em 2015
Aqui estão relacionadas algumas conquistas e ações, mas a relação
completa de seu trabalho parlamentar pode ser conferida no site
www.eliseugabriel.com.br

Praça Cunhambebe, na Lapa: readequação e revitalização que incluem iluminação e
implantação de aparelhos de ginástica para a Terceira Idade e playground.

Instalação de corrimão na Praça 25 de Novembro, esquina com a Rua São Cândido,
na Vila Zat.

Construção de rotatória na Rua Avelino Ginjo, esquina com Eliseu Rodrigues de
Almeida, na Vila dos Remédios.

Revitalização da Praça Irmã Nelsa Starfuzza, no Jardim Mutinga: instalação de
corrimão, equipamentos de ginástica, bancos e mesas de concreto.

CDC Jardim Líbano: obras concluídas no alambrado e no telhado.

Revitalização da Praça Padre Antônio Carlos Barbosa Pinho, no Jardim Cidade
Pirituba.

Reforma da Praça Amadeu Decome, na Lapa: instalação de iluminação e adequação
de passeio, além de colocação de mesas e bancos de concreto. Eliseu Gabriel avalia
com o movimento de moradores do local a possibilidade de construir um anfiteatro ao
ar livre.

Praça na Rua Malaquias Ferreira Leal, no Jaraguá, recebeu equipamentos de
ginástica, além de bancos e mesas de concreto.

No Jardim Felicidade, corrimões na Rua Manuel Furtado, na altura dos números 187 e
332.

Quadra esportiva da Rua Malaquias, no Jaraguá, recebeu novas traves e telas de
proteção.

Manutenção, adequação e ampliação da Praça Fioravante Prando, na Lapa.

Recuperação da sarjeta da Rua Salvador Sala, no Piqueri.

Instalação de corrimão na altura do nº 522 da Rua Genésio Arruda, em Pirituba.

Algumas ações do vereador Eliseu Gabriel em 2015
Aqui estão relacionadas algumas conquistas e ações, mas a relação
completa de seu trabalho parlamentar pode ser conferida no site
www.eliseugabriel.com.br

Luta por melhor condição de atendimento aos idosos

Em visita à Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Palmeiras, o vereador Eliseu Gabriel
iniciou a luta para a instalação de um elevador para atender a grande parcela de
usuários da terceira idade que necessita de atendimento.

Cine Belas Artes – mais uma conquista após um ano de sua reabertura

A Secretaria Municipal de Cultura assinou a Portaria nº 050/SMC-G/2015 nomeando
os 21 membros do Conselho dos Amigos do Cine Belas Artes. Proposto pelo
Movimento Cine Belas Artes (MBA). “Me orgulho de fazer parte dessa luta, das
conquistas e do Conselho de Amigos do Cine Belas Artes”, conta Eliseu.

Proteção animal

Feira de adoção animal em Pirituba.

Dia Mundial dos Animais (04/10/15).

Seminário “Animais têm direitos”, realizado na Câmara Municipal, por iniciativa do
Fórum Municipal de Proteção e Defesa Animal, lei de autoria do vereador Eliseu
Gabriel.

Reunião mensal do Fórum de Proteção Animal.

Na Confetência Científica que abordou o fim dos testesem animais, também de
iniciativa do Fórum de Protecção Animal.

Sesc em Pirituba
Eliseu Gabriel luta, há anos, pela construção de uma unidade do Sesc na região de
Pirituba. No mês de agosto, em mais um contato com diretores da entidade, o
vereador ressaltou que esse sonho esta mais perto de tornar-se realidade.

Eliseu Gabriel debate cenário político

Durante o ano, o vereador Eliseu Gabriel promoveu encontros do PSB da cidade de
São Paulo para discutir com lideranças e filiados a conjuntura do país e os caminhos
do partido nas eleições de 2016. O vereador, que é o presidente municipal do partido,
acrescenta que esses eventos enriquecem o debate nesse momento de instabilidade e
de crise econômica e política.

Acompanhando o mutirão da limpeza no Jardim Marisa.

Apoio ao esporte e ao Festival Comemorativo Dia do Índio, no CDC Jardim Líbano.

Participação na reunião mensal do Conseg Taipas|Jaraguá.

Grande incentivar do futebol de várzea, vereador Eliseu Gabriel apoiou e prestigiou o
Torneio Sidoni Futebol Clube, que nesse ano comemorou seus 50 anos de fundação.

Nas comemorações do Dia da Consciência Negra

Apoio ao evento do Dia das Crianças no City Jaraguá

Na Cohab Taipas.

E na Comunidade Cristo Salvador.

Sempre parceiro do almoço beneficente na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na
Vila Piauí.

Presente nas comemorações do aniversário de 425 anos do bairro da Lapa.

Recebendo o Cônsul da Palestina na Câmara Municipal de SP.

Noite da Pizza na Aliança de Misericórdia

Palestra para alunos do Colégio Miranda.

Quermesse na Flamarion

Na reunião da Aprofem (Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São
Paulo, falando sobre o PME (Plano Municipal de Educação.

Em reunião com secretário de Cultura, Nabil Bonduki, para tratar do Museu de Artes
Gráficas, cujo projeto de lei é de minha autoria, e sobre o acervo cultural do bairro da
Lapa

Após conseguir o tombamento do prédio da Escola Estadual Alberto Conte, Eliseu
Gabriel faz reunião com a diretoria do FDE (Fundação para o Desenvolvimento da
Educação) para tratar da restauração do anfiteatro local.

Em visita à Tribo Guarani, na região do Pico do Jaraguá, onde vivem cerca de 800
índios.

Durante inauguração da grama sintética da quadra do CDC Jardim São José, em
Pirituba.

Palestra na Associação Paulista de Recursos Humanos e Gestores de Pessoas.

‘Abraço’ à Casa Bandeirista do Itaim Bibi, reivindicando sua abertura ao público.

Apoio ao 6º Pirituba Open de Tênis, torneio que acontece no Parque Jacinto Alberto
(Jardim Cidade Pirituba) e reúne mais de 60 atletas de diversos bairros da cidade.

Com Associação Rolezinho, visita ao gabinete para tratar do PL ‘Lança-perfume mata’.

Em reunião com os moradores de vilas e ruas sem saída para discutirmos a
recolocação de portões.

Em visita ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Governo Estadual)
para tratar do Córrego do Ribeirão Vermelho.

Reunião em Siurb (Secretaria de Infraestrutura Urbana) com moradores da Av. Elísio
Teixeira Leite, para tratar da problemática das enchentes na região

Prestigiando a “paella” beneficente para o Lar Abrigo Alvorada e para a Casa da
Esperança.

Vereador Eliseu Gabriel apoia Ato em Defesa do SUS.

Eliseu Gabriel participou de diversas ações do programa ‘Prefeitura no Bairro’ que
aconteceu durante o ano em todas as Subprefeituras. Essa iniciativa levou serviços à
comunidade e aproximou as políticas públicas da demanda da população. Na foto,
durante a abertura em Pirituba|Taipas, Eliseu também deu sua contribuição para a
plantação de uma árvore.

Na audiência pública sobre o MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e
Adultos), na Câmara Municipal de SP. O vereador conseguiu incluir essa proposta no
Plano Municipal de Educação e é o autor Projeto de Lei 442/15 que obriga a Prefeitura
a apoiar decisivamente o MOVA.

Visita à comunidade, ouvindo a demanda da população!

Na Vila do Anastácio.

No escritório político em Pirituba.

Com moradores do Parque São Domingos.

No Condomínio Recanto Anastácio.

No Jardim Cidade Pirituba.

Com moradores do Residencial Vista Verde, em Pirituba, para a implantação de uma
pista de skate na praça localizada à Rua Desembargador Manuel Carlos Costa Leite.

