ATITUDE NA CÂMARA MUNICIPAL

Alessandro Guedes é

autor de leis e projetos
destinados a criar direitos
para as pessoas que mais
precisam.
• Idosos
Criou a Lei que isenta do
pagamento de tarifa nas
linhas urbanas de ônibus
pessoas com idade igual
ou maior de sessenta anos,
no âmbito do município de
São Paulo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE

Um espaço para a plena
participação da sociedade

Curta, compartilhe e comente
em nossa fanpage
facebook.com/alessandroguedesoﬁcial
Inscreva-se, curta, comente e
compartilhe nossos vídeos

• População em situação de rua
É autor da Lei que institui o programa de atendimento
à população em situação de rua integrado com os
benefícios de atendimento habitacional e de saúde.
• Narguilé
Lei que proíbe a venda de Narguilé, acessórios e
essências para menores de 18 anos.

bit.ly/YoutubeAlessandroGuedes
Curta, comente e acompanhe
nossos posts e stories

• Wi-Fi Livre Sampa
Lei garante o uso de rede de wi-ﬁ em espaços e
prédios públicos da cidade de São Paulo.

Projetos de Lei
• Proíbe multas de trânsito por videomonitoramento na cidade
de São Paulo.
• Determina que todo ﬁo de alta tensão da Rede Elétrica,
localizada a menos de 5 metros de residências, seja encapado
ou emborrachado para a segurança das pessoas.
•Estabelece direito aos serviços essenciais para pessoas que
moram em áreas de ocupação, no município de São Paulo,
garantindo condições mínimas de dignidade humana.
•Institui a Semana Municipal
de Prevenção, Conscientização
e Combate ao Uso de Drogas.

instagram.com/alessandroguedessp

Respeitado e atuante, o vereador Alessandro Guedes é o atual
presidente de uma das comissões mais importantes da
Câmara Municipal de São Paulo, a Comissão de Finanças e
Orçamento.

Curta, comente e retweet
nossos tweets

Ela é responsável por examinar e emitir parecer sobre Projetos
de Lei relativos a matéria orçamentária e tributária, com
destaque para o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias,
o orçamento anual, os créditos adicionais, e as contas
apresentadas anualmente pelo prefeito, pela Mesa Diretora da
Câmara e pelo Tribunal de Contas do Município, dentre outras
atribuições. Alessandro já atuou nas comissões de
Constituição e Justiça e Transportes.

twitter.com/alessandroguede
Adicione, ligue, mande
sua mensagem de áudio e texto

Whatsapp 11 97268-5164

Conheça todos os
projetos e leis no site
Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100
6º Andar - Sala 605

tel.: 3396-4875

Tiragem 15.000

alessandroguedesoﬁcial.com.br

Acompanhe nossas notícias,
projetos e o andamento do mandato

alessandroguedesoﬁcial.com.br

Website

LEIA O QR CODE COM A CÂMERA DO CELULAR

O trabalho que faz na Câmara é referência, com projetos
e leis que instituem direitos de cidadania para todos.
Já atuou nas Comissão de Transportes e Constituição e
Justiça.
Este ano, foi eleito presidente da Comissão de Finanças
e Orçamento, uma das mais importantes da Câmara
Municipal de São Paulo.

Outra frente de luta do vereador Alessandro Guedes é a
área de saúde. Ele tem aprovado emendas no orçamento
para obras de melhorias e construção de Unidades
Básicas de Saude, além da compra de equipamentos. A
construção de uma UBS na Cidade A.E. Carvalho é fruto da
sua luta. Agora a luta é pelas novas sedes das UBSs dos
Jardins da Conquista e Cosmopolita e a criação da
Unidade de Pedra Branca, na Zona Leste. Na Câmara,
também atua para que a área de saúde tenha mais
recursos, mais médicos e medicamentos.

Alessandro Guedes
exerce seu mandato de
vereador com muita
garra e amor.
Faz parte da sua luta
diária buscar solução
junto aos órgãos
municipais para os
inúmeros problemas
dos bairros, como o
combate às enchentes,
obras de melhorias,
zeladoria, e
atendimento mais
qualiﬁcado nos
serviços públicos.
Ele tem aprovado
emendas no
Orçamento da Cidade e
levado muitas
melhorias aos nossos
bairros.

DIREITO A MORADIA DIGNA

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Seu foco sempre foi a defesa da população mais
carente, os mais necessitados. Em 2012, elegeu-se
suplente de vereador por São Paulo, atuando por quase
dois anos. Nas eleições de 2016, conquistou a vaga de
vereador.

A tarefa de organizar cursos de qualiﬁcação proﬁssional para as pessoas mais
carentes da cidade é missão do vereador Alessandro Guedes. Ele tem aprovado
projetos no Orçamento da Prefeitura e destinado recursos para cursos que já
qualiﬁcaram mais de 8,5 mil pessoas em todo canto da cidade. Para ele, a educação
proﬁssional merece mais atenção do Poder Público.
São cursos de Instalador de Som Automotivo, Instalador de Câmeras e Alarmes de
Monitoramento Aux. Administrativo, Eletricista, Gastronomia, Manicure/Pedicure,
Monitoramento,
Cabeleireiro, Administração, Empreendedorismo, entre outros. Uma nova grade de
cursos já está sendo programada para 2019.

MELHORIAS NOS BAIRROS

Em 1997, com 16 anos, incomodado com a falta de
infraestrutura e serviços públicos nos bairros, começou
a atuar em movimentos sociais, por moradias,
regularização fundiária, saúde, esportes, lazer e
melhorias nos bairros.

LUTA POR MAIS SAÚDE

ALESSANDRO GUEDES DOS SANTOS,
38 anos, nasceu e vive até hoje na
Zona Leste de São Paulo. É casado
com Susana e pai de Eduardo e
Alexandre. Formado em Recursos
Humanos, é pós-graduado em
Gestão Pública.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

8,5 MIL TRABALHADORES QUALIFICADOS

Garantir moradia para
todos é outra bandeira do
m a n d a t o d o v e re a d o r
Alessandro Guedes. O
déﬁcit habitacional de São
Paulo passa de 300 mil
moradias. Ação ﬁrme do
vereador e sua equipe tem
impedido muitas injustiças
em comunidades pobres
por toda a cidade. Seu
trabalho por regularização
fundiaria é constante,
reconhecido por todos e
muito respeitado.

O vereador Alessandro
Guedes abraçou a
promoção da Cultura,
Esportes e Lazer nos
bairros da cidade,
especialmente para os
mais carentes.
Através de seu mandato
e sempre em sintonia
com as lideranças da
Casa Rosada, milhares
de pessoas têm se
beneﬁciado das
atividades.

