
Em 02 de abril de 
2019, durante a 9ª 
sessão ordinária, a 
presidente da APAE 
Jandira, Vera Lúcia de
 Oliveira, fez uso da 
tribuna da Câmara 
Municipal durante 
dez minutos. Acom-
panhada por funcio-
nários e diversas fa-
mílias atendidas pela 
entidade, ela ressal-
tou a preponderância
 do Dia Mundial da 
Conscientização do 
Autismo, celebrado 
naquela data, para a 
luta contra o precon-
ceito e para a garantia
 de tratamento ade-
quado aos portadores
 do transtorno.

Tribuna da Câmara recebe 
presidente da APAE Jandira

www.camarajandira.sp.gov.br Jornal daCâmara

INCLUSÃO. Vera Lúcia de Oliveira discorreu sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, elencou as ações da APAE no município e aproveitou para expor demandas ao Poder Executivo

Durante sua fala, 
Vera Lúcia pontuou 
os trabalhos desen-
volvidos pela insti-
tuição na cidade e 
seus reflexos na co-
munidade como um 
todo. Ela aproveitou 
para exigir também 
mais suporte à APAE
 por parte dos poderes
 executivo e legislati-
vo, por intermédio 
tanto da doação de 
um terreno para a 
construção da nova 
sede quanto do maior
 repasse de recursos, a
 fim de que mais pes-
soas recebam atendi-
mento no futuro. 

Ela desabafou: “Es-
sa Casa de Leis sabe 

que tem a obrigação de
 garantir os recursos, 
tanto é que foram lá e 
mandaram os requeri-
mentos para pedir 
mais verba para a 
APAE, para pedir um 
carro para levar essas 
crianças de suas casas 
até a APAE e vice-ver-
sa. O que nós pedimos
 hoje, novamente, é 
que esse compromis-
so continue, que vocês
 consigam fazer pela 
APAE o que ela mere-
ce, porque a APAE 
merece atender as 45 
crianças que estão fo-
ra do atendimento. A 
APAE precisa fazer is-
so, não é por mim, não
 é por vocês, mas pelas 

mães e, principalmen-
te, pelas crianças”. 

Segundo informa-
ções disponibilizadas 
pela própria institui-
ção, a missão da APAE
 Jandira é promover a 

inclusão da pessoa 
com deficiência inte-
lectual, produzindo e 
difundindo conheci-
mento sobre o tema. 
Atualmente, ela for-
nece os serviços de 

fisioterapia, terapia 
ocupacional, psicote-
rapia, fonoterapia, 
psicopedagogia e ca-
poeira inclusiva.

No momento, tra-
mita na Câmara Mu-
nicipal o Projeto de 
Lei nº 14/19, elaborado
 pelo prefeito Paulo 
Barufi, que trata da 
concessão de subven-
ção mensal à entidade
 visando à manutenção
 das ações por ela de-
senvolvidas. A propos-
ta foi remetida à Co-
missão de Justiça e 
Redação e à Comissão
 de Educação, Saúde e 
Assistência Social da 
Casa para a devida 
análise.
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Para Markinhos, serviços do Poupatempo trariam mais conforto e agilidade aos cidadãos de Jandira

Vera Lúcia de Oliveira, presidente da APAE Jandira, chamou a atenção 
para a necessidade de garantir mais recursos à entidade
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HABITAÇÃO. Gério, atual presidente da Câmara Municipal, redigiu projeto de lei que
 contempla munícipes de baixa renda, idosos e portadores de necessidades especiais

Projeto propõe 
assistência técnica 
gratuita para habitação
 de interesse social

O projeto de lei 
09/19, redigido pelo 
atual presidente da 
Casa Rogério Batista 
da Silva (MDB), o 
“Gério Cabeleireiro”,
 foi aprovado com 11 
votos favoráveis em 
votação realizada na 
9ª sessão ordinária, 
no dia 02 de abril de 
2019. O texto, que 
trata da criação do 
programa de assis-
tência técnica públi-
ca e gratuita para ha-
bitação de interesse 
social, agora vai ser 
encaminhado para 
apreciação do poder 
executivo.

Com base na Lei 
Federal 11.888 de 24 
de dezembro de 2008,

o programa pretende 
assegurar à população
 o direto à moradia, 
garantindo conforto e
 segurança mediante 
acompanhamento 
técnico profissional às
 famílias de baixa ren-
da, idosos e portado-
res de necessidades 
especiais. Dentre ou-
tras finalidades, a 
propositura tem o in-
tuito de aperfeiçoar o
 uso racional do espa-
ço edificado, evitar a 
ocupação de áreas de 
risco e formalizar o 
processo de edifica-
ção, reforma ou am-
pliação das habita-
ções.

Em plenário, Gério
 pediu o apoio de seus 

Presidente Gério defendeu Projeto de Lei durante a 9ª sessão ordinária

pares para garantir a 
aprovação do projeto,
 assinalando sua im-
portância para as os 
moradores mais ca-
rentes e para a cidade
 como um todo. “O 
que me motivou a 
apresentar esse pro-
jeto foi que já existe a
 Lei Federal 11.888 de 
dezembro de 2008, 
que assegura o direi-
to das famílias de bai-
xa renda, com renda 
mensal de até 03 sa-
lários mínimos, para 
que possam ter essa 
ajuda de custo, por 
exemplo, se precisa-
rem de um profissio-
nal de arquitetura, 
urbanismo, engenha-
ria”, esclareceu.

A Câmara Munici-
pal de Jandira aprovou,
 na 12ª sessão ordinária
 ocorrida em 23 de abril
 de 2019, os requeri-
mentos 121/19 e 128/19.
 Ambos os textos de-
monstraram atenção à
 qualidade do asfalto de
 várias vias da cidade. 

O primeiro, apre-
sentado pelos verea-
dores Silvair Soares de
 Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”, e Fran-
klin Venancio da Silva
 Netto (PSC), apontou 
a necessidade de reca-
peamento asfáltico da
 Rua Presidente Caste-
lo Branco e das aveni-
das Conceição Sam-
martino e Fernando 
Pessoa, no Centro, e da
 Rua Monteiro Lobato,
 no Jardim Cristino. De
 acordo com o parla-
mentar, o asfalto des-
sas vias está danifica-
do e, além de 
transtornos, pode cau-
sar acidentes às pesso-
as que transitam por 

RECAPEAMENTO. Dessa 
vez, requerimentos deram 
ênfase para vias do Centro 
e das Vilas Cecília e Ercila

Vereadores pedem 
recapeamento asfáltico
 de ruas de Jandira

Vereador Michel Viana chamou atenção para a qualidade do asfalto de 
ruas nas Vilas Cecília e Ercila

lá. Durante as explica-
ções pessoais, Silvio foi
 enfático: “Nós não es-
tamos solicitando ope-
ração tapa-buraco nes-
sas ruas, e sim estamos
 solicitando o recape. 
Essas ruas não aguen-
tam mais receber ope-
ração tapa-buraco, elas
 estão muito danifica-
das”.

Já o segundo, escri-
to por Michel de Oli-
veira Viana (PRB) e 
subscrito por Franklin

Venancio da Silva 
Netto (PSC), cobrou o
 recapeamento asfálti-
co da Rua João del 
Moura, na Vila Cecí-
lia, e da Rua Jade, na 
Vila Ercila. Para tan-
to, os vereadores leva-
ram em consideração
 que um número con-
siderável de carros, 
ônibus e pedestres 
passam pela região 
todos os dias, favore-
cendo o desgaste ace-
lerado do pavimento.

Â
PARA VOCÊ

No site da Câmara Municipal de Jandira, você encontra fotos e vídeos das 
sessões ordinárias. Basta clicar: www.camarajandira.sp.gov.br
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A Câmara Munici-
pal de Jandira aprovou
 na 10ª sessão ordiná-
ria, acontecida em 09 
de abril de 2019, o re-
querimento 102/19 de 
autoria do vereador 
Wanderlei Lopes dos 
Reis, o “Wanderlei Pa-
to”. No documento ci-
tado, ele solicitou à 
Prefeitura a implanta-
ção de um estaciona-
mento 45 graus na Rua
 José Longo, entre os 
números 202 e 288.

Wanderlei explicou 
que, para irem ao tra-
balho utilizando a 
CPTM, diversos pro-
prietários de veículos 
estacionam nas proxi-
midades da estação de 
forma irregular, geran-
do congestionamento e 
transtornos no bairro. 
“É uma rua bem larga, 
[...] um estacionamen-
to 45 graus vai desafo-
gar [o trânsito] em vol-
ta da praça, em frente à
 estação”, alegou. No 
texto, ele aproveitou 
ainda para pedir a ins-

TRÂNSITO. Medida pretende minimizar congestionamento e demais transtornos 
causados pelo estacionamento irregular de carros na região

Estacionamento no 
Sagrado Coração é 
aventado por parlamentar

Preocupação com a trafegabilidade em Jandira motivou dois 
requerimentos de Wanderlei Pato

talação de uma lomba-
da no mesmo local, a 
fim de reduzir a veloci-
dade dos veículos que 
passam pela rua.

Outro documento 
apresentado pelo par-
lamentar na ocasião foi
 o 101/19, no qual ele in-
daga a possibilidade de 
alteração de sentido 

Na 9ª sessão ordi-
nária, dada em 02 de 
abril de 2019, o re-
querimento 89/19, 
fruto de uma parceria
 entre os vereadores 
Marcos Danilo de 
Sousa (PV), o “Mar-
kinhos, e Antonio dos
 Santos Oliveira (PV),
 o “Toninho Amiza-

Para Markinhos, serviços do Poupatempo trariam mais conforto e agilidade aos cidadãos de Jandira

de”, foi aprovado pe-
la Câmara Municipal.
 O documento, que 
pediu a implantação 
de uma unidade do 
Poupatempo em Jan-
dira, deve ser enca-
minhado tanto à Pre-
feitura quanto ao 
Governo do Estado de
 São Paulo.

Os parlamentares 
explicaram que inú-
meros moradores so-
licitam esse tipo de 
serviço na cidade, 
pois acabam tendo 
que recorrer sempre 

Vereadores querem Poupatempo na cidade
SERVIÇO. Texto elaborado
 pelos vereadores Marki-
nhos e Toninho Amizade 
fez cobrança ao Governo 
do Estado de São Paulo

a municípios vizinhos
 para solucionar pe-
quenos problemas – 
como confeccionar 
novos documentos, 
por exemplo. Tal es-
trutura, portanto, ga-
rantiria mais agilida-
de e conforto aos 
cidadãos. “Com a im-
plantação do Poupa-
tempo, os munícipes 
terão os serviços dos 
quais necessitam 
sendo realizados no 
município, o que em 
muito os beneficia-
rá”, diz o texto.

único para mão dupla 
na Rua Francisco José 
Longo. “Tal medida é 
solicitada tendo em vis-
ta o número de carros 
que pegam a contra-
mão nesse local, colo-
cando a vida dos pedes-
tres e motoristas que ali
 transitam em risco”, diz
 o texto.

A Câmara Munici-
pal de Jandira aprovou 
na 10ª sessão ordinária,
 em 09 de abril de 2019, 
o Projeto de Lei 10/19, 
redigido pelo vereador 
Franklin Venancio da 
Silva Netto. Com 11 vo-
tos favoráveis, o texto 
discorreu sobre a cria-
ção do Conselho Muni-
cipal de Esportes e do 
Fundo Municipal de 
Esportes.

Segundo o parla-
mentar, o Conselho 
Municipal de Esporte 
(CME) será um órgão 
colegiado de caráter 
consultivo, fiscalizador
 e deliberativo, vincula-
do à Diretoria Munici-
pal de Esporte e Lazer. 
Sua finalidade será for-
mular políticas publi-
cas e colocar em práti-
ca ações em prol do 
fortalecimento das ati-
vidades esportivas e de 
lazer na cidade, auxili-
ando na organização, 
gestão, qualidade e 
transparência da área. 

Além disso, o referi-
do conselho ainda fica-
rá incumbido de admi-

ESPORTE. Além do conse-
lho, texto abarca ainda a 
instituição do Fundo Munici-
pal de Esportes, cujo objeti-
vo é garantir recursos à área

Projeto que prevê criação do Conselho 
Municipal de Esportes passa pela Câmara

Em plenário, Franklin explicou a �nalidade de seu projeto de lei relativo 
à criação do Conselho Municipal de Esportes

nistrar o Fundo Muni-
cipal de Esportes 
(FME) – recursos dis-
ponibilizados para a 
implementação de pro-
gramas de manutenção
 dos esportes na cidade.
 Pouco antes da votação
 do projeto, Franklin de-
sabafou: “Fica aqui o 
meu pedido de voto fa-
vorável aos nobres ve-
readores, para que a 
gente possa ter um 
avanço no esporte da 
nossa cidade”.

Na mesma sessão, o 
vereador Franklin 
apresentou ainda o re-
querimento 104/19, so-
licitando a elaboração 
de um cronograma de 
rondas da Guarda Civil
 Municipal nas escolas 

municipais, em especi-
al no período noturno. 
De acordo com ele, tais
 rondas seriam essenci-
ais para garantir a segu-
rança dos professores 
que estendem sua jor-
nada para executar o 
horário de trabalho pe-
dagógico (HTPC). No 
instante da discussão 
dos requerimentos, o 
vereador Josenildo Ri-
beiro de Freitas (PR), o 
“Véinho”, afirmou que 
o pedido já foi atendido
 e que duas viaturas da 
guarda serão disponibi-
lizadas para a realiza-
ção das rondas, confor-
me informações 
prestadas pelo coman-
dante da Guarda Muni-
cipal Joylton Catai.
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Câmara quer uma Jandira mais bem iluminada

Na 10ª sessão ordi-
nária, ocorrida em 09
 de abril de 2019, a Câ-
mara Municipal de 
Jandira aprovou dois 
requerimentos que 
apontam diversas ru-
as onde a iluminação 
LED deve ser implan-
tada. Ambos os textos
 pretendem garantir 
uma cidade mais bem
 iluminada e segura 
para os cidadãos jan-
direnses.

O documento 97/ 
2019, escrito por Mar-
cos Danilo de Sousa 
(PV), o “Markinhos”, 
pediu a implantação 
de lâmpadas LED nas
 ruas José Benedito 
Faria, José Pedro Lei-
te, Francisco Tomaz 

ILUMINAÇÃO. Três verea-
dores sugeriram a implan-
tação de lâmpadas LED em
 diversas ruas da cidade

Marcelinho aproveitou a presença do prefeito na Câmara para pedir iluminação LED à cidade inteira

O vereador Rodri-
go Francisco Rosa de 
Jesus Felipe (MDB), 
o “Bilisca da Feira”, 
apresentou o reque-
rimento 103/19 du-
rante a 10ª sessão or-
dinária, dada em 10 
de abril de 2019. O 
texto, encaminhado 
ao Governo do Esta-
do de São Paulo, soli-
citou a reforma e a 
manutenção do pré-
dio onde, hoje, está 
instalada a sede da 
Delegacia Civil 
“Mauro Kazuo Taka-
ta”, localizada em 
Jandira. De acordo 
com o parlamentar, o
 imóvel é antigo e ain-
da não dispõe de 
acessibilidade às pes-
soas com deficiência,
 tampouco tem ba-
nheiros adaptados. 
Por isso, ele conside-
ra a reforma do local 
imprescindível.

Já Marcelo Mar-

INFRAESTRUTURA. Por meio de documento remetido ao Governo do Estado, Bilisca da Feira recomendou a reforma da delegacia e Marcelinho a da estação Jandira da CPTM;
 Markinhos, por seu turno, requisitou à Prefeitura a construção de uma creche no Jardim Gabriela

Requerimentos chamam a atenção para zeladoria e obras

Vereador Bilisca deseja que delegacia de Jandira seja reformada e adaptada às pessoas com necessidades especiais

ques de Souza 
(DEM), o “Marceli-
nho”, também pediu 
ao Governo do Esta-
do, através do docu-
mento 98/19, a refor-
ma da estação 
Jandira da CPTM. O 
parlamentar apontou
 que parte dos passa-
geiros reclama que as
 dependências da es-
tação estão em desa-
cordo com o padrão 
necessário. “A parte 
de acessibilidade é 
constantemente 
questionada pelo fa-
to do elevador estar 
sempre interditado 
por problemas técni-
cos e pelo fato da de-
marcação para defici-
entes visuais estar 
completamente dani-
ficada”, resumiu.

Por fim, o vereador
 Marcos Danilo de 
Sousa (PV), por meio
 do requerimento 
96/19, requisitou que

da Silva, Alexandre 
Tomaz da Silva e Ga-
briela Ribeiro da Sil-
va. O parlamentar 
alegou que seu docu-
mento é fruto das 
constantes reivindi-
cações dos moradores
 das ruas menciona-
das.  Para ele, a falta 
de iluminação ade-
quada coloca em risco
 pedestres e morado-
res.

Por sua vez, o re-
querimento 99/19, 
elaborado pelo verea-
dor Marcelo Marques
 de Souza (DEM), o 
“Marcelinho”, e subs-
crito pelo vereador 
Antonio dos Santos 
Oliveira (PV), o “To-
ninho Amizade”, 
apontou a substitui-
ção das lâmpadas an-
tigas por LED nos 
bairros Estela Mares, 

Vila da Amizade e Vi-
la Godinho. Levando 
em consideração a 
opinião dos muníci-
pes, ambos os verea-
dores encararam a 
medida como de ex-
trema necessidade 
para o bem estar da 
população.

Em plenário, Mar-
celinho sintetizou: 
“Estou pedindo para 
aquela região, tanto 
para trazer segurança
 quanto pela econo-
mia, porque deu para 
observar que a ilumi-
nação de LED faz a di-
ferença. Eu quero pa-
rabenizar o governo e
 espero que rapida-
mente possa estender
 [a iluminação LED] 
não só para os nossos 
bairros, mas para a ci-
dade inteira se assim 
for possível”.

a Prefeitura construa
 uma creche na Rua 
Alexandre Tomaz da 
Silva, no Jardim Ga-
briela I. “A construção
 de uma creche no Jar-
dim Gabriela em mui-
to beneficiará estas 
mães e seus filhos”, 
justificou Markinhos, 
explicando que as 
mães e os demais res-
ponsáveis acabam ten-
do que se deslocar pa-
ra os bairros próximos,
 a fim de deixarem as 
crianças sob o cuidado
 de uma creche.

TV CÂMARA ON LINE
Assista ao vivo sessões da 

Câmara Municipal de Jandira pela internet

www.camarajandira.sp.gov.br

Terça-feira, às 14h
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A Câmara Munici-
pal de Jandira, por in-
termédio do requeri-
mento 100/19, uma 
coautoria dos verea-
dores Silvair Soares 
de Brito (PEN), o “Sil-
vio Cabeleireiro”, e 
Michel de Oliveira Vi-
ana (PRB), sugeriu à 
Prefeitura a realiza-
ção de um concurso 
público para agente 
de trânsito, em cará-
ter de urgência. O do-
cumento, aprovado na
 10ª sessão ordinária 
em 09 de abril de 
2019, aponta que o 
crescimento da popu-
lação e a grande quan-

CONTRATAÇÃO. Documen-
to, que segue para a Prefei-
tura, foi um trabalho conjun-
to entre os vereadores Silvio
 Cabeleireiro e Michel Viana

tidade de veículos nas
 ruas geraram a neces-
sidade de agentes que
 organizem e orientem
 o trânsito das princi-
pais vias da cidade, 
em especial nos horá-
rios de pico.

Durante a discus-
são em plenário, Sil-
vio elogiou a postura 
da Prefeitura por ter 
viabilizado recente-
mente a realização de
 concurso público pa-
ra a admissão de mais
 guardas municipais – 
ação proposta por ou-
tro requerimento da 
Casa. Contudo, res-
saltou a preponde-
rância da implemen-
tação do 
Departamento Muni-
cipal de Trânsito 
(DEMUTRAN), nos 
moldes de outros mu-
nicípios da região, co-

mo Barueri e Itapevi. 
“Vai ajudar muito. O 
trânsito de Jandira é 
grande, principal-
mente em horário de 
pico. Estamos preci-
sando de agentes para
 ajudar no trânsito, 
para notificar quem 
estiver irregular, para
 ajudar a própria 
Guarda Municipal”, 
justificou Silvio.

Michel Viana, por 
sua vez, foi mais con-
tundente em sua co-
brança: “Hoje a gente
 não tem DEMU-
TRAN, tem os unifor-
mes que chegaram, 
mas não tem a mão-de
-obra”. Ambos os par-
lamentares, todavia, 
se mostraram espe-
rançosos de que esse 
pedido também seja 
atendido em breve 
pelo poder executivo. Vereador Silvio cobrou, juntamente com Michel Viana, a contratação de agentes de trânsito para o município

Vereadores reivindicam concurso
 público para agente de trânsito

O vereador Lucia-
no Antonio Barbieri 
(PTB) apresentou à 
Câmara Municipal de
 Jandira, durante a 11ª
 sessão ordinária dada
 em 16 de abril de 2019,
 o requerimento 
118/19, aprovado na 
ocasião e encaminha-
do à Prefeitura. O do-
cumento requisitou a
 implantação de uma 
academia ao ar livre 
nas dependências do 
Centro de Convivên-
cia do Idoso (CCI).

QUALIDADE DE VIDA. Pedido remetido pela Câmara à Prefeitura, na 11ª sessão ordiná-
ria, quer estimular a prática de exercício físico entre idosos

O parlamentar ex-
plicou que essa solici-
tação reitera outra 
feita há quase dois 
anos – referente ao 
requerimento 428/17 
– levando em consi-
deração que muitos 
idosos da cidade fre-
quentam o CCI. “Se-
gundo estudo e dados
 da OMS (Organização
 Mundial da Saúde), 
comprovadamente a 
prática constante do 
exercício melhora a 
capacidade funcional,

Vereador Silvio cobrou, juntamente com Michel Viana, a contratação de agentes de trânsito para o municípioLuciano
 Barbieri lançou mão de dados da OMS para pedir academia ao ar livre para idosos do CCI

Centro de Convivência
 do Idoso pode receber
 academia ao ar livre

diminui a vulnerabili-
dade a doenças e pro-
porciona, portanto, 
melhor qualidade de 
vida”, defendeu tanto
 no texto quanto em 
plenário.

Outro requeri-
mento feito por Luci-
ano Barbieri foi o 
119/19, entregue na 
mesma ocasião. Nele 
foi solicitada a execu-
ção da pavimentação 
asfáltica e do sistema 
de captação de águas 
pluviais adequado ao 

longo da Rua Manoel 
Alves Garcia, no Jar-
dim São Luiz. De 
acordo com o verea-
dor, as intervenções 

citadas são necessári-
as porque as fortes 
enxurradas, aliadas ao
 intenso tráfego de ca-
minhões à época da 

construção dos con-
domínios, provoca-
ram danos significati-
vos ao pavimento 
asfáltico.
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Ao lado dos vereadores Véinho e Beda, Michel Viana pediu a canalização
 de córrego na Vila Rolim

SANEAMENTO. Requeri-
mento aproveitou para co-
brar ainda a construção de
 calçadas na áreae

Câmara solicita canalização de
 córrego na Vila Rolim

Os vereadores Mi-
chel de Oliveira Viana 
(PRB), Josenildo Ribei-
ro de Freitas (PR), o 
“Véinho”, e Marcos da 
Silva Ferreira (PRB), o 
“Beda”, apresentaram 
o requerimento 84/19 
durante a 9ª sessão or-
dinária, ocorrida em 02
 de abril de 2019. Apro-
vado pela Câmara Mu-
nicipal de Jandira na 
mesma ocasião, o docu-
mento requisitou a ca-
nalização do córrego 
existente na Rua Mar-
tin Luther King, na Vi-
la Rolim, assim como a 
construção de calçadas
 ladeando o mesmo.

No que diz respeito 
à canalização do córre-
go, os parlamentares 
justificaram que tal 
medida é fundamental,
 uma vez que evitaria 
enchentes, erosão e so-

lapamento das mar-
gens. Além disso, em 
relação à construção de
 passeios públicos, afir-
maram que os pedes-
tres que passam pela 
Rua Martin Luther 
King estão expostos di-

A Câmara Munici-
pal de Jandira apro-
vou na 11ª sessão or-
dinária, acontecida 
em 16 de abril de 
2019, o requerimento
 105/19, elaborado pe-
lo vereador Antonio 
dos Santos Oliveira 
(PV), o “Toninho 
Amizade”. O referido 
texto solicitou a cons-
trução de um pronto-
socorro infantil no 
município em caráter
 de urgência.

O parlamentar 
justificou seu pedido 
afirmando que apesar
 da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento)
 ter sido inaugurada 
em março de 2019, 
seu espaço físico é 
pequeno e não com-
porta atender a popu-
lação inteira. Para 

SAÚDE. Instalações do anti-
go PAM foram apontadas pe-
lo vereador Toninho Amizade
 como ideais para oferecer 
atendimento pediátrico

Vereador reivindica pronto-
socorro infantil para Jandira

Em plenário, Toninho justi�cou seu requerimento sobre a necessidade de
 um PS infantil em Jandira

ele, a maioria dos pa-
cientes é composta 
por crianças e deveria
 ser atendida separa-
damente, a fim de evi-
tar contaminações e 
garantir tratamento 
digno a todos os cida-
dãos. 

“Aquela UPA está 
sobrecarregada. A 
maior parte, ou pelo 

O Projeto de Lei 
16/19 foi aprovado pe-
la Câmara Municipal 
de Jandira durante a 
11ª sessão ordinária, 
ocorrida em 16 de 
abril de 2019. Redigi-
do pelo presidente da
 Casa, Rogério Batista 
da Silva (MDB), o 
“Gério”, o texto impõe
 que a empresa con-

ORGANIZAÇÃO. Empresas
 podem ser obrigadas a re-
alizar o alinhamento e a 
retirada de �os inutiliza-
dos nos postes de luz de 
Jandira

Projeto de Lei pretende minimizar 
efeitos da poluição visual na cidade

Preocupação com poluição visual motivou Projeto de Lei do presidente Gério

cessionária ou per-
missionária de ener-
gia elétrica realize, no
 município de Jandira,
 o alinhamento e a re-
tirada dos fios inutili-
zados dos postes, bem
 como notifique as de-
mais empresas que 
também os utilizam a
 fazer o mesmo. A ma-
téria segue agora para
 as mãos do prefeito 
Paulo Barufi (PTB).

“Além da questão 
estética, [o emara-
nhado de fios] preju-
dica o sistema de dis-
tribuição [de energia],
 comprometendo os 

ariamente a inúmeros 
riscos, como o de atro-
pelamento. “A calçada 
não existe e, nos poucos
 pontos transitáveis, o 
pedestre se arrisca a 
cair dentro do córrego”,
 alegaram.

postes e as próprias 
instalações, trazendo 
inclusive riscos à se-
gurança dos muníci-
pes”, frisou o parla-
mentar. A propositura
 tem, portanto, o intui-
to de evitar choques 
elétricos, além de ou-
tros acidentes, e mini-
mizar os efeitos da 
poluição visual na ci-
dade. 

A poluição visual 
nada mais é que o ex-
cesso de elementos 
visuais criados pelo 
ser humano e espa-
lhados, em especial, 
nos grandes centros 

menos a metade das 
pessoas que estão ali 
são crianças, então a 
gente precisa ter um 
pronto-socorro infan-
til na cidade”, opinou 
Toninho. Ele sugeriu 
ainda que o pronto-
socorro funcione nas 
instalações do antigo 
PAM (Pronto Atendi-
mento Municipal).

urbanos. No geral, ela
 é ocasionada pela 
concentração de pro-
pagandas, placas, li-
xo, torres de telefo-
nia, postes, fios 
elétricos etc. Assim 
como outros tipos de 
poluição, a poluição 
visual também repre-
senta um risco à saú-
de e à segurança das 
pessoas. Um estudo 
recente da Texas 
A&M University, nos
 EUA, revelou que ela 
está associada, inclu-
sive, ao aumento dos 
níveis de estresse da 
população.
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O vereador Marce-
lo Marques de Souza 
(DEM), o “Marceli-
nho”, apresentou o 
Projeto de Lei 15/19 
durante a 13ª sessão 
ordinária, em 30 de 
abril de 2019. A maté-
ria, aprovada com 10 
votos favoráveis, pe-
diu a instituição do 
Programa Remédio 
em Casa, cujo objeti-
vo é encaminhar os 
medicamentos de uso
 contínuo diretamen-
te à residência de pes-
soas idosas, com ne-
cessidades especiais 
ou portadoras de do-
enças crônicas.

MEDICAMENTOS. Aprovada 
pela Câmara, a matéria 
segue agora para as mãos 
do prefeito Paulo Baru�

Programa Remédio em Casa deve virar lei na cidade

Marcelinho propôs entrega de medicamentos em domicílio a idosos, portadores de necessidades especiais e de doenças crônicas

“As pessoas preci-
sam [do Programa 
Remédio em Casa], 
principalmente aqui 
na nossa cidade, pois 
os postos de saúde são
 muito longe. Eu vou 
colocar um exemplo 
aqui: lá na 15 de no-
vembro, quem mora 
lá no Godinho ou aqui
 na região, no Tereza 
também, se precisar 
de um remédio tem 
que ir a pé. A pessoa 
tem problema de 
pressão alta ou tem 
diabetes alta e, muitas
 das vezes, não vai bus-
car o remédio. Acaba 
passando mal e tem 
que ir para o hospital.
 Então é um trabalho 
de prevenção”, justifi-
cou Marcelinho du-
rante o momento de 
discussão do projeto.

O texto diz que o 
benefício só será con-
cedido às pessoas que
 residem em Jandira, 
devidamente cadas-
tradas na Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Estabelece ainda que 
o envio dos medica-
mentos obedecerá às 
prescrições médicas e
 será executado após a
 avaliação da assisten-
te social de saúde. No 
que diz respeito à en-
trega, indica que será 
disponibilizado o su-
ficiente para o uso 
mensal ou a quantida-
de prescrita pelo mé-
dico, segundo a neces-
sidade de cada 
paciente. Para tanto, 
até uma parceria en-
tre o poder executivo 
e os Correios foi aven-
tada.

Na 12ª sessão ordi-
nária da Câmara Muni-
cipal de Jandira, em 23
 de abril de 2019, o vere-
ador Josenildo Ribeiro 
de Freitas (PR), o “Véi-
nho”, entregou o re-
querimento 117/19. No 
texto, ele solicitou em 
caráter de extrema ur-
gência a roçagem e a 
limpeza das margens 
do córrego da Rua Bei-
ra Rio, no Jardim Masé,
 em toda a sua extensão.

“O mato vem cres-
cendo e tomando con-
ta da margem do cór-
rego, tornando o local 
propício para as pesso-
as jogarem lixo, fatores
 que estão dando ense-

CONSERVAÇÃO. Vereado-
res enfatizaram que lixo
 acumulado nas margens
 de córregos representa 
sério risco à população

Câmara Municipal requisita 
benfeitorias a córregos de Jandira

Vereador Véinho se mostrou atento à situação de córrego no Jardim Masé

jo ao mau cheiro, à pro-
liferação de animais 
peçonhentos e inúme-
ros insetos e, em dias 
de chuva, o córrego 
transborda devido ao 
acúmulo de sujeira”, 
revelou. Dessa manei-
ra, segundo o parla-
mentar, o descarte ir-
regular de lixo nas 
margens do córrego 
tem afetado de modo 
negativo os cidadãos 
que vivem em seu en-
torno, causando sérios
 riscos à saúde e à segu-
rança da população.

Outro requerimen-
to que chamou a aten-
ção para o mesmo cór-
rego foi o 127/19, de 
autoria do presidente 
da Câmara Rogério 
Batista da Silva (MDB),
 o “Gério Cabeleireiro”.
 Nele o presidente pe-
diu à Prefeitura a cana-
lização do córrego, si-
tuado entre as ruas 

Nicolau Mayevsky e 
Maria Madalena de Je-
sus, no Jardim Masé. 
Segundo ele, tal solici-
tação foi feita em vir-
tude das reclamações 

de munícipes, que re-
lataram o transborda-
mento frequente do 
córrego em dias de 
chuva devido ao exces-
so de lixo, mato, entu-

lho e outros objetos 
que obstruem a passa-
gem da água. Corrobo-
rando com a fala do co-
lega, Gério reforçou 
que tal situação repre-

senta risco à saúde dos
 moradores.

O vereador Michel 
de Oliveira Viana (PRB)
 também abordou o te-
ma por intermédio do 
documento 129/19, rei-
terando seu pedido so-
bre a canalização do 
córrego existente na 
Rua Martin Luther 
King, na Vila Rolim. 
“Estamos tentando 
agora trazer esse recur-
so, mais de dois milhões
 [de reais] para canalizar
 ali a Martin Luther 
King. Estamos lutando.
 Já tem o projeto, o pre-
feito lançou o processo 
licitatório para que se-
ja contratada a empre-
sa”, disse em plenário. 
Ele também aproveitou
 para sugerir a constru-
ção de calçadas ao lado 
do córrego menciona-
do, a partir da lateral do
 Supermercado Lopes 
até o número 227.



Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo8 Jandira • abril de 2019
www.camarajandira.sp.gov.br

O Prêmio Professor
 Excelência foi um dos 
destaques da 13ª sessão
 ordinária, ocorrida em
 30 de abril de 2019. A 
propositura, que pre-
tende valorizar o tra-
balho desenvolvido pe-
los professores da rede
 pública municipal, foi 
lembrada em dois mo-
mentos distintos ao 
longo da sessão – pelo 
Projeto de Lei 11/19, 
aprovado na data com 
11 votos favoráveis, e 
pelo requerimento 
151/19 que agora segue
 para ser apreciado pe-
la Prefeitura.

Primeiramente, o 
Projeto de Lei 11/19, 
encaminhado pelo 
prefeito Paulo Fer-
nando Barufi da Silva 
(PTB), tratava da 
abertura de um crédi-

VALORIZAÇÃO. Projeto de Lei e requerimento que abor-
daram o assunto foram aprovados pela Casa durante a
 13ª sessão ordinária

Câmara quer garantir a implantação 
do Prêmio Professor Excelência

Prêmio Professor Excelência, pensado pelo vereador Luciano Barbieri, 
ganhou ênfase durante 13ª sessão ordinária

to especial no valor de 
100 mil reais aos Orça-
mentos Fiscal e da Se-
guridade Social em fa-
vor da Secretaria 
Municipal da Educa-
ção. Segundo o texto, a
 disponibilização de tal
 crédito tem o intuito 
de garantir a melhoria 
da qualidade e amplia-
ção do acesso à educa-
ção, por intermédio do
 Projeto Prêmio Pro-
fessor Excelência e do 
efetivo funcionamen-
to do Ensino Funda-
mental no município.

A mesma matéria 
previu ainda a abertu-
ra de crédito suple-
mentar no valor de 580
 mil reais em favor da 
Secretária Municipal 
da Segurança Pública. 
Dessa vez, o crédito vi-
sa à manutenção das 

A Câmara Munici-
pal de Jandira aprovou
 na 13ª sessão ordiná-
ria, realizada em 30 de
 abril de 2019, o Proje-
to de Lei 13/19, escrito
 pelo vereador Fran-
klin Venancio da Silva
 Netto (PSC). A maté-
ria, encaminhada para
 a Prefeitura, propôs a 
diminuição gradativa 
de fabricação, forneci-
mento e distribuição 
de canudos plásticos 
feitos de polipropileno
 e/ou poliestireno no 
município de Jandira,
 por serem materiais 
não biodegradáveis.

Em plenário, Fran-
klin explicou seu pro-

SUSTENTABILIDADE. Seguindo uma tendência mundial de preservação do meio ambiente, propositura estabele-
ce que medida seja gradativa

Projeto pretende eliminar 
canudos plásticos de Jandira

Vereador Franklin demonstrou preocupação com o meio ambiente ao pedir
 a eliminação gradativa dos canudos plásticos

jeto de maneira didá-
tica: “O canudo plásti-
co, hoje, que a gente 
usa vai parar nos buei-
ros, dos bueiros ele vai
 parar nos córregos e, 
muitas vezes também,
 dos córregos ele vai 
parar nos oceanos. 
Matando, assim, os 
nossos animais mari-
nhos e outros tipos de 
animais que acabam 
ingerindo esses canu-
dinhos. E é uma coisa 
que a gente quase não 
utiliza. Se você parar 
para pensar de verda-
de, na sua casa nin-
guém usa canudinho 
plástico”.

A fim de que a mu-

atividades de seguran-
ça, tanto no que tange 
à Guarda Civil Muni-
cipal quanto à Defesa 
Civil.

Por sua vez, o re-
querimento 151/19, es-
crito pelo vereador 
Luciano Antonio Bar-
bieri (PTB), solicitou 
ao prefeito Paulo Ba-
rufi o estudo e a efeti-
va implantação do 
Prêmio Professor Ex-
celência, seguido pelo 
anteprojeto de lei já 
proposto em outra 
ocasião. “A premiação
 visa enaltecer a disse-
minação de projetos 
ou práticas educativas
 bem sucedidas, criati-
vas, inovadoras e reco-
nhecer o mérito dos 
professores da rede 
pública municipal de 
ensino pela contribui-
ção dada à melhoria da
 qualidade na educa-
ção básica”, argumen-
tou o parlamentar no 
documento.

dança seja gradual e 
que os comerciantes 
possam se adaptar a 
ela com tranquilidade,
 o parlamentar estabe-
leceu um prazo de 3 
anos após a publicação
 da lei para que tais 
materiais sejam defi-
nitivamente retirados
 de circulação no mu-
nicípio. O projeto tam-
bém prevê advertên-
cia, multa e até a 
suspensão do alvará de
 funcionamento do es-
tabelecimento que, no
 futuro, descumprir a 
medida.

Além disso, a pro-
positura deixou um 
alerta às empresas que

produzem canudos 
plásticos oxi-biode-
gradáveis – ou seja, 
aqueles que sofrem 
degradação inicial por
 oxidação devido à luz 
e ao calor, que têm a 
capacidade de, após 
um tempo, serem bio-
degradados por mi-
crorganismos e dei-
xam resíduos finais 
não eco-tóxicos. De 
acordo com o texto, 
elas vão ter que es-
tampar na embalagem
 as informações sobre 
os aditivos utilizados 
na confecção do pro-
duto, comprovando 
que ele é mesmo oxi-
biodegradável.


