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Sessão extra aprova mudanças
 para gestão do PAM Jandira

A Câmara Municipal de Jandira aprovou em sessão extraordinária, no dia 4 de julho, projeto de autoria do prefeito Pau‐
lo Baru� que estabelece novas regras de credenciamento para empresas interessadas em gerir o Pronto-Atendimento Mu‐
nicipal de Jandira (antigo “Hospital”). A proposta foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares jandirenses.
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Fachada do PAM Jandira, antigo Hospital Municipal

A Câmara Municipal de 
Jandira aprovou em sessão 
extraordinária, no dia 4 de
 julho, projeto de autoria do
 prefeito Paulo Baru� que 
estabelece novas regras de 
credenciamento para em‐
presas interessadas em ge‐
rir o Pronto-Atendimento 
Municipal de Jandira (anti‐
go “Hospital”). A proposta 
foi aprovada por unanimi‐
dade pelos parlamentares 
jandirenses.

O PAM Jandira tem en‐
frentando uma série de 
problemas por conta, espe‐
cialmente, das duas últimas
 entidades que administram
 o equipamento. Este ano, a
 Prefeitura de Jandira en‐
cerrou o contrato com a Ia‐
ges (Instituto de Apoio e 
Gestão à Saúde), cuja ad‐
ministração, além de ter 
sua prestação de contas 
questionada pela Prefeitu‐
ra em relação ao dinheiro 
reservado a rescisões con‐
tratuais de médicos e enfer‐

Sessão extraordinária aprova 
mudanças para gestão do PAM

meiros, foi alvo de pelo me‐
nos duas reportagens da TV
 Globo – uma delas, denun‐
ciando salas cheias de lixo e
 de remédios vencidos.

A gestora substituta, a 
Fenaesc (Federação Nacio‐
nal das Entidades Sociais e
 Comunitárias), também 
tem enfrentado questiona‐
mentos na Justiça. 

Eram justamente os cri‐
térios de credenciamento 
de entidades que di�culta‐
ram a inscrição de mais in‐
teressadas, “�ltrando” a 
Fenaesc como única dentro
 das possibilidades legais. 
Isso porque a Prefeitura 
exigia uma série de docu‐
mentos que acabavam res‐
tringindo a participação de
 mais organizações sociais, 
como apontou o Tribunal 
de Contas de São Paulo. 

Entre estes documentos,
 eram exigidos atestados de
 capacidade técnica forne‐
cidos por pessoas jurídicas
 de direito público, em ci‐
dades com no mínimo a 
mesma população de Jan‐
dira, e que tivesse atuado 
exclusivamente pelo SUS. 
Pelo projeto aprovado na 
sessão extraordinária da 
Câmara, essas regras fo‐
ram �exibilizadas.

Projeto aprovado na 
Câmara flexibiliza 
processo, e procura 
evitar problemas como 
os que aconteceram com
 as recentes gestoras
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Audiências públ icas d iscutiram LDO
Lei de Diretrizes Orçamentárias foi debatida em suas sessões

A Câmara Municipal de 
Jandira realizou nos dias 17 e
 18 de maio duas audiências 
públicas para debater a Lei de
 Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), de autoria do Poder 
Executivo, referente ao ano 
de 2018. O documento foi li‐
do nas duas reuniões para dar
 publicidade ao ato, conforme
 exige a lei.

A Lei de Diretrizes Orça‐

Jandira, antigo Hospital Municipal

mentárias permite a ligação 
entre o planejamento de cur‐
to prazo, no caso o Orçamen‐
to Anual, e o planejamento de
 longo prazo, que é o Plano 
Plurianual (PPA). A LDO de‐
�ne metas e prioridades da 
Administração Pública, além
 de estabelecer metas �scais e
 apontar os riscos que pode‐
rão afetar as contas públicas. 

O projeto deve ser envia‐

do até dia 15 de abril de ca‐
da ano à Câmara Municipal,
 que deve concluir sua vota‐
ção até 30 de junho. São re‐
alizadas duas audiências 
públicas até a votação. Os 
trabalhos legislativos do 
primeiro semestre não po‐
dem terminar sem a apro‐
vação da LDO. Em Jandira,
 os vereadores já aprovaram
 em votação.
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Câmara Municipal  de Jandira reforça
 compromisso com a sociedade

A Câmara Municipal de 
Jandira deu importantes 
contribuições à sociedade 
neste primeiro semestre, não
 apenas exercendo seu papel 
legislativo com os vereado‐
res. Ao conceder a tribuna 
da Casa para que represen‐
tantes de sindicato, da Apae 
e da Prefeitura debatessem 
questões controversas no 
município, a Câmara deu 
publicidade, debateu e enca‐
minhou soluções.

Durante a 20ª sessão ordi‐
nária de terça-feira, 20 de ju‐
nho, antes dos trabalhos 
parlamentares, os vereadores 
concederam a palavra ao pre‐
sidente da Associação de Pais
 e Amigos dos Excepcionais de
 Jandira, Eduardo Navarro. Na
 tribuna, ele prestou esclareci‐
mentos sobre o subsídio men‐
sal que a entidade recebe da 
Prefeitura, e sobre o atendi‐
mento que é oferecido por 
meio dessa receita.

Mães de crianças e jovens 
assistidos pela unidade Jan‐
dira da Apae também acom‐
panharam a sessão. A 
abertura do debate pela Câ‐
mara jandirense se deu em 
função de pontos controver‐
sos na prestação de contas da
 entidade à Prefeitura.

Também �zeram uso da 
palavra na tribuna da Casa a 
controladora geral da Prefei‐
tura, dra. Inês Tzevetana 
Loureiro; e Sandra Regina de
 Andrade Cavalcante, da Di‐
retoria de Convênios.

Presidente da Apae Jandira na tribuna da Casa

Casa sediou importantes
 debates, abrindo espaço 
de discussão na tribuna 
para sindicato, Apae e 
Prefeitura

Já durante a 21ª sessão or‐
dinária da Câmara Munici‐
pal jandirense, no dia 27 de 
junho, os vereadores conce‐
deram tempo na tribuna do 
plenário para que o presiden‐
te do Sindicato dos Servido‐
res Públicos Municipais de 
Jandira, Alexandre Barros, 
apresentasse as reivindica‐

Funcionalismo res da Casa a respeito da rea‐
lidade salarial que convivem.

Todos os vereadores mos‐
traram-se solidários às rei‐
vindicações e colocaram-se 
à disposição para ajudar. 
“Todos sabemos das condi‐
ções �nanceiras de nossa ci‐
dade, mas sabemos que há 
postos de saúde, por exem‐
plo, que se chover não tem 
condições de atender a po‐
pulação. Não é uma crítica, 

ções salariais dos funcionári‐
os públicos da Prefeitura.

Além do reajuste salarial 
aos servidores de carreira do
 governo municipal, Barros 
também falou das reivindica‐
ções por melhores condições
 de trabalho na Saúde e na 
Educação, principalmente. 
Funcionários de unidades de
 saúde da Prefeitura acompa‐
nharam a sessão, e puderam 
também falar com vereado‐

mas o que a Câmara puder 
fazer para ajudar, vamos fa‐
zer. A Câmara está à sua dis‐
posição”, disse o presidente 
do Legislativo jandirense, ve‐
reador Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Marceli‐
nho”. Dando apoio ao sindi‐
cato, falaram também no 
plenário os vereadores Fran‐
klin Venâncio (PSC), Josenil‐
do Ribeiro de Freitas (PR), o 
“Veinho” e Michel de Olivei‐

ra Viana (PRB).
No meio da sessão, o pre‐

feito de Jandira Paulo Baru‐
� se fez presente e ouviu 
algumas das reivindicações 
do sindicato e dos funcioná‐
rios da Saúde. Recebido pe‐
los vereadores, acompanhou
 os trabalhos da Câmara 
dentro do plenário, e com‐
prometeu-se a falar com o 
secretariado para analisar as
 reivindicações.

Sindicato dos Servidores também esteve na Câmara

Funcionários acompanharam o debate no plenário Prefeito Paulo Barufi  também usou  a tribuna
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Saúde foi  um  dos temas mais 
abordados na Câmara de Jandira

Diversos requerimentos
 dos vereadores de 
Jandira pediram 
benefícios ao setor

Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe

Requerimento assinado 
pelos vereadores Marcos 
Danilo de Sousa (PV), o 
“Markinhos”, e Luciano 
Antonio Barbieri (PTB) 
quer que a Prefeitura de 
Jandira estabeleça convê‐
nio com uma clínica de 
recuperação de depen‐
dentes químicos. O docu‐
mento foi aprovado na 10ª 
sessão ordinária da Câ‐
mara Municipal de Jandi‐
ra, realizada dia 11 de 
abril.

Durante a 11ª sessão or‐
dinária, dia 18 de abril, ve‐
readores apresentaram 
requerimentos solicitando 
medidas na área de Saúde 
na cidade. Por conta das 
queixas sobre as instalações
 do posto de saúde do Jar‐
dim Gabriela, o vereador 

Idosos
No dia 25 de abril, na 12ª 

sessão, foram aprovados dois
 requerimentos do vereador 
Antônio dos Santos Oliveira 
(PV), o “Toninho Amizade”, 
contemplando a área de saú‐
de ao idoso. Em um deles, o 
parlamentar solicita ao pre‐
feito a construção de uma 
Clínica de Repouso para Ido‐
sos. Já o outro requerimento 
pede a contratação de médi‐
co geriatra para a AMME 
(Atendimento Médico Muni‐
cipal de Especialidades).

Crianças
Segundo o vereador Arve‐

rino Xavier da Silva (PTB), o
 “Avelino”, diretores e profes‐
sores das escolas de Jandira 

PAM
Dois requerimentos 

aprovados durante a 16ª 
sessão, dia 23 de maio, soli‐
citam informações à Prefei‐
tura, em especial sobre dois
 assuntos que mais têm cha‐
mado a atenção na cidade: 
a gestão do Pronto-Atendi‐

Dentistas

Vereador Antônio dos Santos Oliveira Vereador Arverino Xavier da Silva

têm preocupação também 
com a saúde das crianças. 
Pensando nisto, ele entrou 
com requerimento, aprovado
 na 15ª sessão, em 16 de maio,
 solicitando à Prefeitura que 
inclua em seu cronograma o 
trabalho de pro�ssionais da 
saúde nas escolas da cidade. 
Já o vereador Marcos Danilo
 de Sousa (PV), o “Marki‐
nhos”, teve aprovado na mes‐
ma sessão requerimento 
solicitando a inclusão de mé‐
dicos otorrinolaringologista, 
reumatologista, endocrinolo‐
gista, cardiologista, pneumo‐
logista-adulto e neurologista 
na AME-Jandira.

mento Municipal de Jandi‐
ra e a construção da UPA na
 Vila Anita Costa. Os docu‐
mentos foram assinados pe‐
los vereadores Arverino 
Xavier da Silva (PTB), o 
“Avelino”, e Franklin Venân‐
cio da Silva Netto (PSC).

Rodrigo Francisco Rosa de
 Jesus Felipe (PMDB), o 
“Bilisca da Feira”, solicitou 
ao prefeito de Jandira a re‐
forma do ambulatório.

Durante a 21ª sessão, dia
 27 de junho, o vereador Jo‐

senildo Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Veinho”, solicitou 
à Prefeitura que promova, 
junto ao setor da Saúde, vi‐
sitas de equipe odontológi‐
ca aos pacientes acamados 
na cidade. Já o vereador 
Franklin Venâncio (PSC) 
teve aprovado requerimen‐
to de sua autoria, pedindo 
ao governo municipal que 
implemente um “Centro 
Municipal de Referência da
 Pessoa com De�ciência”. 
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PARA VOCÊ
No site da Câmara Municipal de Jandira, você encontra 

fotos e vídeos das sessões ordinárias. Basta clicar: 
www.camarajandira.sp.gov.br

Na Educação, reformas, passe 
livre e creche noturna

Durante a 9ª sessão or‐
dinária da Câmara Muni‐
cipal de Jandira, em 4 de 
abril, o vereador Luciano 
Antônio Barbieri (PTB) 
conseguiu fazer aprovar 
requerimento de sua au‐
toria solicitando à Prefei‐
tura a correção de 
problemas na construção 
da escola Professor Ale‐
xandre Souza Rocha (Par‐
que Municipal Carlos 
Piteri). Segundo o verea‐
dor, a escola necessita de 
obras de correção nos ta‐
ludes dos fundos e late‐
rais, construção de muro 
de arrimo e adaptações 
no sistema de coleta de 
águas pluviais, entre ou‐
tras intervenções.

Race Man fez vídeo com composição musical  sua, homenageando Jandira

Vereador Luciano Antônio Barbieri Vereador Franklin Venâncio da Silva Netto Vereador Rogério Batista da Silva

Parlamentares 
aprovaram ainda 
sistema para evitar 
evasão escolar na 
cidade

Passe l ivre

O vereador Franklin Ve‐
nâncio da Silva Netto (PSC)
 apresentou na 12ª sessão 
ordinária, dia 25 de abril, 
requerimento solicitando 
ao prefeito que encaminhe 
à Casa de Leis jandirense 
um projeto de lei conce‐
dendo o “passe livre” no 
transporte coletivo aos es‐
tudantes da rede pública e 
particular.

Evasão escolar

Seguiu à sanção do 
prefeito de Jandira projeto de
 lei aprovado pelos 
vereadores do município, 
que reforçará a presença de 
estudantes nas escolas da 
rede. De autoria do vereador
 Josenildo Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Véinho”, a nova 
legislação cria e implementa
 nas unidades escolares 
municipais a chamada 

Mais salas e 
creche noturna

Segundo o vereador Mi‐
chel de Oliveira Viana 
(PRB), faltam vagas na 
EMEB Professor Antônio 
Gonçalves, no Jardim Alvo‐
rada. Pensando nisso, o 
parlamentar teve aprovado
 na 17ª sessão ordinária, no
 dia 30 de maio, requeri‐
mento em que solicita à 
Prefeitura a construção de 
mais duas salas de aula na 
unidade escolar. Outro re‐
querimento aprovado na 
mesma sessão, de autoria 
do vereador Arverino Xa‐
vier da Silva (PTB), o “Ave‐

“Ficha de Comunicação de 
Aluno Infrequente” (FICAI),
 como forma de controlar e 
dar solução aos casos de 
evasão escolar na cidade. O 
projeto foi aprovado na 16ª 
sessão, em 23 de maio.

lino”, quer que a Prefeitura 
de Jandira retome o siste‐
ma de funcionamento no‐
turno de creches na cidade.

Também na sessão de 
30/05, o vereador Rogério 
Batista da Silva (PMDB), o 
“Gério Cabeleireiro”, pede 
que a Prefeitura de Jandira 
mude o imóvel que abriga a 

EMEB Algodão Doce (Par‐
que Iglesias), e que provi‐
dencie os insumos básicos 
para o atendimento pleno 
das crianças. Já o vereador 
Antônio dos Santos Oliveira
 (PV), o “Toninho Amizade”,
 solicitou em requerimento 
aprovado na mesma sessão a
 manutenção na escola Vivi‐
co Pereira (Vila Godinho).
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Dois vereadores assina‐
ram em conjunto um pe‐
dido para implantação de 
estacionamento e de de‐
mais melhorias no entor‐
no do terminal de ônibus 
do Jardim Nossa Senhora 
de Fátima. O vereador 
Marcos Danilo de Sousa 
(PV), o “Markinhos”, abriu
 mão de um requerimento 
de sua autoria (o de núme‐
ro 215-17), em favor de 
documento semelhante de
 autoria do parlamentar 
Franklin Venâncio da Sil‐
va Netto (PSC), durante a 
14ª sessão ordinária de 8 
de maio.

Eles pedem a limpeza e 
manutenção dos arredores
 do terminal, e a imple‐
mentação de um bolsão de
 estacionamento do tipo 
“45 graus”, deixando o de‐
vido espaço para o calça‐
mento de pedestres.

Transporte públ ico na pauta dos vereadores
Câmara aprovou 
requerimentos 
solicitando mudança de 
itinerários e mais 
conforto a passageiros

Durante a 11ª sessão or‐
dinária da Câmara Munici‐
pal de Jandira, em 18 de 
abril, o vereador Michel de
 Oliveira Viana (PRB) soli‐
citou à Prefeitura informa‐
ções sobre quais itinerários
 são mantidos pela empresa
 de ônibus Ben�ca na cida‐
de, e também quantos ôni‐
bus e quais horários de 
atendimento são oferecidos
 aos passageiros em cada li‐
nha. 

Já o vereador Antônio 
dos Santos Oliveira (PV), o
 “Toninho Amizade”, fez 
dois pedidos em requeri‐
mentos. Um deles é a pos‐
sibilidade de a Viação 
Osasco implantar uma li‐
nha de ônibus no Jardim 
Nossa Senhora de Fátima/
Aldeia da Serra. No outro 
requerimento, o parlamen‐
tar solicita à empresa Ben‐
�ca que altere o itinerário 
da linha “Centro/Jardim 
Stela Maris”.

Vereador Michel  de Ol iveira Viana

Vereador Marcos da Si lva Ferreira

Barra Funda

O vereador Marcos Dani‐
lo de Sousa (PV), o “Marki‐
nhos”, apontou na sessão de
 2 de maio (13ª) a necessida‐
de de um novo itinerário de
 ônibus para atender a po‐
pulação da cidade. Em re‐
querimento assinado por 
ele, o parlamentar solicita 
ao prefeito que acione a 
empresa de transporte pú‐
blico que atua no municí‐
pio – a Ben�ca BBTT – 
para que se implante um 
novo roteiro com destino 
ao Terminal Barra Funda 
(Capital), saindo do Termi‐
nal do Jardim N.S. de Fáti‐
ma e passando pelo Jardim
 Gabriela e Centro.

Outra melhoria no 
transporte público em Jan‐
dira foi reivindicada pelo 
vereador Franklin Venân‐
cio da Silva Netto (PSC), na
 mesma sessão. Em requeri‐
mento, ele solicita a cons‐

trução de um recuo e pon‐
to de ônibus entre as ruas 
Manoel Alves Garcia e José
 Manoel da Conceição, com
 saída para o viaduto na re‐
gião central.

Fátima

Pontos

Requerimento conjunto
 assinado pelos vereadores
 Rogério Batista da Silva 
(PMDB) o “Gério Cabele‐
reiro”, e Marcos da Silva 
Ferreira (PRB), o “Beda”, 
solicita à Prefeitura de 
Jandira benfeitorias no se‐
tor de transporte na cida‐
de. O documento foi 
aprovado na 15ª sessão or‐
dinária, dia 16 de maio.

Eles querem que o go‐
verno municipal provi‐
dencie a instalação de três
 coberturas e assentos em 
pontos de ônibus da via 
expressa Mauri Sebastião 
Baru�. Também solicitam
 que a mesma via seja sina‐
lizada com faixas de pe‐
destres e demais 
demarcações de tráfego, 
além da implantação de 
lombadas onde for neces‐
sário.

Vereador Marcos Danilo de Sousa
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Trânsito de Jandira 
preocupa vereadores

O trânsito em Jandira é 
uma das principais pautas 
de reivindicações dos vere‐
adores da cidade. Um ex‐
emplo foi o requerimento 
aprovado na 9ª sessão ordi‐
nária, em 4 de abril, de au‐
toria do vereador Silvair 
Soares de Brito (PEN), o 
“Silvio Cabeleireiro”, solici‐
tando à Prefeitura a im‐
plantação de faixas elevadas
 para pedestres no centro de
 Jandira.

Josenildo Ribeiro de Frei‐
tas (PR), o “Veinho”, Michel
 de Oliveira Viana (PRB) e 
Rubens Oliveira Alves 
(PTN), o “Rubinho”, reivin‐
dicaram em requerimento à
 Prefeitura a construção de 
uma passarela interligando 
as ruas São José (sede do 
Belmont Futebol Club) e 
Rita do Nascimento Duca 
(escola Dorvalino Abílio 
Teixeira).

Requerimentos aprovados em sessões pedem melhorias para assegurar 
segurança no tráfego

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

Vereador Rubens Ol iveira Alves

Segurança

O vereador Silvair Soares
 de Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”, pediu a ma‐
nutenção nas sinalizações 
viárias, como pintura das 
faixas de pedestres e placas
 indicativas nestes locais, 
durante a 11ª sessão ordi‐
nária (18 de abril).

O vereador Rogério Ba‐
tista da Silva (PMDB), o 
“Gério”, solicitou à Prefei‐
tura a instalação de um se‐

Multas

 O vereador Michel de 
Oliveira Viana (PRB) 
apresentou na 12ª sessão 
(25/04) um requerimento
 solicitando informação 
sobre a quantidade de au‐
tuações de infrações de 
veículos em Jandira, em 
relação às multas de com‐
petência municipal, du‐
rante todo o ano de 2016 
e também em 2017. Mi‐
chel também quis saber 
sobre o total arrecadado 
pelo município com as 
respectivas multas, discri‐
minadas mês a mês.

Guias

O vereador Antônio dos 
Santos Oliveira (PV), o 
“Toninho Amizade”, solici‐
tou, em requerimento 
aprovado pela Câmara na 
15ª sessão ordinária 
(16/05), que a Prefeitura 
acione o setor competente 
para executar o rebaixa‐
mento das guias junto às 
faixas de travessia de pe‐
destres em toda a cidade de
 Jandira.

Estacionamento

Requerimento aprovado 
na 18ª sessão (6 de junho), 
assinado pelo vereador Mar‐
cos da Silva Ferreira (PRB), o
 “Beda”, pediu que em um dos
 lados da rua Manoel Alves 
Garcia (Jardim São Luiz) se‐
ja regularizada a proibição 
para veículos pararem e esta‐
cionarem.

Durante a 21ª sessão, dia 
27 de junho, o vereador Ro‐
drigo de Jesus Felipe 
(PMDB), o “Bilisca da Feira”,
 pediu que a Prefeitura de Jan‐
dira providencie a implanta‐
ção de uma faixa de pedestres
 na avenida Alberto Ruffolo 
(Jardim Sorocabano), em 
frente à delegacia de polícia; 
e que seja realizada a manu‐
tenção do restante das faixas 
de pedestres da via. 

De autoria do vereador 
Arverino Xavier da Silva 
(PTB), o “Avelino”, requeri‐
mento pede ao governo mu‐
nicipal a pintura da faixa de 
mão dupla, assim como a im‐
plantação de placa com a si‐
nalização indicando duplo 
sentido de circulação, na rua
 Municipal – via que liga o 
município de Itapevi, sentido
 rodovia Castello Branco, che‐
gando próximo ao trevo de 
Jandira.

Sinalização

máforo para travessia de 
moradores e de crianças, e 
uma faixa de pedestres na 
estrada Velha de Barueri/
Itapevi, em frente ao núme‐
ro 650, no Parque Nova 
Jandira.
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Vereador Si lvair Soares de Brito

Presidente da Câmara, vereador Marcelo Marques de Souza

O acesso ao PAM de Jan‐
dira, na região central da ci‐
dade, é impróprio para a 
passagem de pedestres, se‐
gundo o vereador Silvair So‐
ares de Brito (PEN), o “Silvio
 Cabeleireiro”. Requerimento
 de sua autoria, aprovado na 
17ª sessão ordinária da Câ‐
mara Municipal, dia 30 de 
maio, quer que a Prefeitura 
construa um escadão com 
corrimão na via. 

Na mesma sessão, o vere‐
ador Rodrigo Francisco Ro‐
sa de Jesus Felipe (PMDB), 
o “Bilisca da Feira”, teve re‐
querimento aprovado que 
pede à Prefeitura a constru‐
ção de um muro de arrimo 
na avenida Andradina, Par‐
que Iglesias. 

Já o vereador Franklin Ve‐
nâncio da Silva Netto (PSC)
 solicitou que a Prefeitura no‐
ti�que a empresa responsá‐
vel pela reforma do Terminal
 Rodoviário do Centro de 
Jandira, para que, a título de
 garantia da obra, faça os de‐
vidos reparos.

Tapa buraco

Em requerimento aprova‐
do na 20ª sessão, dia 20 de 

Recapeamento

O vereador Marcos Dani‐
lo de Sousa (PV), o “Marki‐
nhos”, sugeriu ao prefeito de
 Jandira que envie à Câmara
 Municipal um projeto que 
normatize os serviços de re‐
capeamento asfáltico de ru‐
as, quando concessionárias 
e permissionárias precisa‐
rem quebrar o solo para 
obras. O texto do projeto de
 lei de sua autoria foi apre‐
sentado na 20ª sessão ordi‐
nária, em 20 de julho.

Câmara luta por obras de melhoria
Parlamentares 
jandirense, atentos aos 
pedidos da população, 
pedem à Prefeitura 
diversas benfeitorias

Durante a 10ª sessão da 
Câmara Municipal de Jan‐
dira, em 11 de abril, foi 
aprovado requerimento do
 vereador Silvair Soares de 
Brito (PEN), o “Silvio Ca‐
beleireiro”, pedindo que a 
Prefeitura construa um 
muro de arrimo no terreno
 da quadra de futebol Adal‐
giza Lopes da Silva, na rua 
Urano (Jardim Heneide).

Esporte

Durante a 12ª sessão or‐
dinária, dia 25 de abril, dois
 vereadores pediram à Pre‐
feitura a construção de aca‐
demias ao ar livre: 
Josenildo Ribeiro de Frei‐
tas (PR), o “Veinho”, na rua
 José Bonifácio, na Vila Ou‐
ro Verde; e Rodrigo Fran‐
cisco de Jesus Rosa Felipe 
(PMDB), o “Bilisca da Fei‐
ra”, na Viela Paloma Caro‐
lina (Jardim Dolores 
Paschoalim), altura do nú‐
mero 340. 

O vereador Silvair Soares
 de Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”, a�rma que a 
pista de skate da rua Lopes
 da Silva, no centro de Jan‐
dira, necessita de reforma e

Acesso ao PAM

manutenção. Por isso, na 
mesma sessão, apresentou 
requerimento solicitando 
providências da Prefeitura. 

junho, o vereador Rodrigo 
Francisco Rosa de Jesus Fe‐
lipe (PMDB), o “Bilisca da 
Feira”, pede recapeamento 
asfáltico e “tapa buraco” na 
rua Francisco Batista de Oli‐
veira (Vila da Amizade). 

Já Silvair Soares de Brito 
(PEN), o “Silvio Cabeleirei‐
ro”, teve requerimento de sua
 autoria aprovado na mesma
 sessão, solicitando à Prefei‐
tura reforma e conservação 
do escadão da rua Fernando
 Pessoa, 192 (Vila Godinho). 

De autoria do presidente 
da Câmara, vereador Marce‐
lo Marques de Souza (DEM),
 o “Marcelinho”, requerimen‐
to aprovado também na 20ª 
sessão ordinária pede à Pre‐
feitura que providencie uma
 manutenção geral na Etec de
 Jandira. O documento foi 
subscrito pelos demais vere‐
adores da Casa. 

A História de JANDIRA
A história de JANDIRA se confunde com os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana,

 que trouxeram Antonio Agú (pioneiro fundador de  Osasco) e Henrique 
Samamrtino (pioneiro fundador do município), imigrante italiano que adquiriu,
 em 11 de abril de 1912, glebas de terra dos proprietários Nicola Beneducci e Miguel

 Samarone, e deu a elas o nome de Sítio das Palmeiras. Na década de 40, 
Sammartino inicia a venda e doação de lotes, criando o primeiro loteamento de

 Vila Jandira (atual Vila Anita Costa).

Em 1951, Jandira é elevada a distrito de Cotia. Vila Jandira realizou seu plebiscito
 sobre a emancipação no dia 8 de dezembro de 1963. Após a abertura das urnas,
 o resultado foi uma esmagadora vitória do grupo emancipacionista. O resultado
 foi homologado em 28 de fevereiro de 1964 pelo governador Adhemar de Barros.

 Após essa data, vila Jandira passou a ser um pequeno município.


