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Câmara aprova Plano Diretor Participativo

Na 18ª sessão ordinária, 
acontecida em 04 de 
junho de 2019, a Câma-
ra Municipal de Jandira 
votou o Projeto de Lei 
58/18, encaminhado pelo 
prefeito Paulo Fernando 
Barufi da Silva (PTB), 
que dispõe sobre o Plano 
Diretor Participativo do 
município. Depois de ter 
sido debatida com toda 
a sociedade em duas 
audiências públicas em 
fevereiro, a propositura 
foi enfim aprovada com 
13 votos favoráveis, jun-
tamente com as emendas 
apresentadas.

Assunto foi tema de debate entre a sociedade e representantes dos poderes 
legislativo e executivo em duas audiências públicas sediadas na Câmara 
Municipal de Jandira no mês de fevereiro
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Em plenário, os parla-
mentares salientaram a 
importância da aprovação 
do referido texto para o 
crescimento e desenvol-
vimento futuro da cidade. 
“Esse Plano Diretor é uma 
das coisas mais espe-
radas nos últimos anos, 
para que a gente possa 
fazer com que a cidade 
de Jandira volte a gerar 
emprego, renda, além de 
dar uma qualidade de 
vida melhor para a nossa 
população”, defendeu 
Marcelo Marques de Sou-
za (DEM), o “Marcelinho”.
 O Projeto de Lei 58/18, 

relativo ao Plano Diretor 
Participativo, define as 
regras de uso, ocupação 
e parcelamento do solo 
urbano. Para tanto, a 
matéria propõe a divisão 
do município de Jandira 
em quatro macrozonas 
– a Macrozona Predomi-
nantemente Empresarial 
(MPE), a Macrozona de 
Reestruturação Urbana 
(MRU), a Macrozona de 
Requalificação Habitacio-
nal e Urbana (MRHU) e a 
Macrozona de Ocupação 
Moderada – e em Zonas 
de Uso, cuja finalidade é 
orientar o desenvolvimen-

to da cidade, definindo 
onde haverá incentivo ou 
desestímulo de constru-
ção e de quais tipos. 
Com a nova normatiza-
ção, portanto, os poderes 
executivo e legislativo se 
preocuparam em contem-
plar toda a sociedade, 

equilibrando os interesses 
empresarial, ambiental e 
social. Depois de sancio-
nado, o texto poderá ser 
consultado em sua inte-
gralidade por qualquer 
cidadão no site da Câma-
ra Municipal de Jandira.

Equipe do SAMU é homenageada na Câmara 
Municipal de Jandira
Além da moção de aplausos, Luciano Barbieri solicitou que Programa Parceiros do SAMU nas 
Escolas seja adotado na rede pública jandirense

Em situações de urgência 
e emergência, os primei-
ros socorros prestados 
são, em geral, decisivos. 
Logo, os profissionais 
do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgên-
cia (SAMU) se tornaram 

imprescindíveis na socie-
dade brasileira contempo-
rânea. Levando tal as-
pecto em consideração, o 
vereador Luciano Antonio 
Barbieri elaborou a Moção 
de Aplausos 009/19, na 
qual decidiu congratular o 

trabalho desempenhado 
pelo SAMU Jandira.
Foram chamados para 
representar a instituição o 
coordenador técnico Dr. 
Evandro Augusto Pereira, 
o coordenador adminis-
trativo Edison Baptista 

Tenório e a enfermeira 
responsável técnica Thaís 
Andrade Corrêa da Silva. 
Parte dos demais fun-
cionários também mar-
cou presença na Casa e 
recebeu a devida home-
nagem. 
Em documento, o par-
lamentar destacou que 
mais de 3.700 pessoas 
foram atendidas pelo ser-
viço nos últimos 18 meses 
na cidade. Por isso, de 
acordo com Luciano, o re-
conhecimento público do 
papel da instituição é fun-
damental. “Queria saudar 
todos os funcionários do 
SAMU que se encontram 
aqui. São verdadeiros 
heróis! Tem gente que vê 
sangue e desmaia, eu sou 
assim. E vocês – pode 

ser dia, noite, chuva, sol – 
estão aí fazendo o bem”, 
ressaltou Luciano durante 
a sessão.
O vereador aproveitou a 
oportunidade para apre-
sentar ainda o requeri-
mento 226/19, no qual 
sugeriu a implantação do 
“Programa Parceiros do 
Samu nas Escolas” na 
rede pública de Jandira. 
Ele argumentou que tal 
medida garante, princi-
palmente às crianças, a 
compreensão da relevân-
cia do trabalho do SAMU 
– explicando seu funcio-
namento de forma lúdica, 
orientando sobre os riscos 
dos trotes à instituição, 
disseminando conheci-
mentos sobre a prática de 
primeiros socorros etc.

Luciano Barbieri indicou moção de aplausos para equipe do SAMU

Plano Diretor aprovado pela Câmara vai normatizar uso do solo urbano
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Câmara Municipal aponta falta de terapeuta ocupacional em Jandira
Na 18ª sessão ordinária, vereador Markinhos requisitou a realização de 
concurso público para preencher as vagas existentes na cidade

No Brasil, a terapia ocu-
pacional foi uma das 
áreas a contribuir para a 
humanização do Sistema 
Único de Sáude (SUS) 
nas últimas décadas. 
Por isso, ela se tornou 
imprescindível quando 

se pensa, na contempo-
raneidade, em práticas 
complementares de as-
sistência à saúde, em es-
pecial no que diz respeito 
à saúde mental. Pensan-
do nesse contexto, na 18ª 
sessão ordinária, pas-

sada em 04 de junho de 
2019, o vereador Marcos 
Danilo de Sousa entregou 
à Câmara Municipal de 
Jandira o requerimento 
198/19, no qual sugeriu 
a abertura de concurso 
público para o cargo de 
terapeuta ocupacional 
em Jandira. 
Segundo Markinhos, 
as reivindicações das 
mães de crianças que 
necessitam de terapia 
ocupacional fomentaram 
a elaboração do docu-
mento – encaminhado à 
Prefeitura após a apro-
vação da Casa. O par-
lamentar explicou que, 
devido à falta desse tipo 
de profissional no mu-
nicípio, muitas crianças 
não estão recebendo o 
tratamento adequado. “A 
única terapeuta ocupa-
cional que nós tínhamos 
no município infelizmente 
pediu exoneração. E a 
gente sabe que o núme-

ro de crianças autistas 
não só em Jandira, mas 
no geral, vem crescendo 
muito. A gente não pode 
ficar sem essa profissio-
nal, então estou pedindo 
para que o prefeito veja 
a possibilidade de ter o 
concurso público o mais 
rápido possível”, sinteti-
zou Markinhos. 
A terapia ocupacional es-
tuda e aplica atividades 
de trabalho e lazer no 
tratamento de distúrbios 
físicos, mentais e sociais. 
Dentre as atribuições do 
terapeuta ocupacional 
pode-se citar a reabilita-
ção e reintegração social 
de pacientes, acompa-
nhamento de crianças 
com problemas psicomo-
tores ou de aprendiza-
gem, promoção da saúde 
do trabalhador por meio 
de ações preventivas, 
tratamento de pessoas 
com distúrbios psíquicos 
etc.

Vereador cobra 
ampliação 
de horário de 
atendimento de 
posto

O requerimento 202/19, 
redigido pelo vereador 
Antonio dos Santos Olivei-
ra (PV), o “Toninho Ami-
zade”, foi aprovado na 
18ª sessão ordinária da 
Câmara de Jandira, dada 
em 04 de junho de 2019. 
No documento, Toninho 
pediu que o horário de 
atendimento do posto de 
saúde da Vila Eunice seja 
estendido até às 22h. 
De acordo com o parla-
mentar, tal solicitação foi 
motivada pelos apelos 
dos munícipes e usuários 
da unidade. Atualmente, 
o posto citado funciona 
das 7h às 17h, por isso a 
mudança de horário con-
tribuiria para minimizar a 
superlotação na UPA e, 
por conseguinte, melhorar 
a qualidade do atendi-
mento na rede pública de 
saúde do município. 
“Mas também tem que ter 
profissional. Não basta 
estender [o horário] até às 
22h e não ter profissional 
para atender. Por que a 
grande reclamação dos 
munícipes é a falta de 
profissionais nos postos 
de saúde”, desabafou 
Toninho em plenário. Ele 
aproveitou ainda para 
reforçar, em documento, 
que a vida e a saúde são 
os direitos mais elementa-
res do ser humano e me-
recem cuidado especial.

Toninho Amizade 
solicitou que posto de 
saúde localizado na 
Vila Eunice atenda os 
munícipes até às 22h

Estacionamento rotativo volta a ser realidade em Jandira
Projeto de lei pretende garantir maior rotatividade de veículos, em especial na 
região central e, assim, reaquecer a economia da cidade
A Câmara Municipal de 
Jandira aprovou na 18ª 
sessão ordinária, em 04 de 
junho de 2019, o Projeto de 
Lei Complementar 02/19, 
encaminhado pelo Prefeito 
Paulo Fernando Barufi da 
Silva (PTB), juntamente 
com emendas. A matéria 
abordou a chamada “Área 
Azul ou Jandira Park”, isto 
é, a permissão do servi-
ço público de sistema de 
estacionamento rotativo 
controlado pago – uma 
espécie de Zona Azul na 
cidade. O serviço, tempo-
rariamente suspenso por 
conta do vencimento da 
licitação anterior, retornará 
após a devida sanção do 
prefeito. Os parlamentares 
defenderam a proposi-
tura, ressaltando que ela 
vai, inclusive, beneficiar o 
comércio da região cen-
tral, uma vez que garante 
a rotatividade de veículos. 

“O estacionamento rotativo 
se faz necessário na nossa 
cidade. Alguns comercian-
tes acabam nos procu-
rando, procuram o Silvio 
[Cabeleireiro] ou outros 
vereadores, reclamando 
das pessoas que deixam 
o carro e vão trabalhar, re-
alizar outros afazeres e [o 
estacionamento] não tem 

rotatividade. Então esse 
projeto vem ao encontro 
da necessidade de nosso 
município e também vai 
ofertar algumas vagas de 
emprego aos cidadãos de 
Jandira”, elucidou Michel 
de Oliveira Viana (PRB) 
durante a sessão.
O projeto estabelece que 
o sistema de estaciona-

mento rotativo controlado 
pago não implica guarda 
e vigilância do veículo 
estacionado. Seu objetivo 
principal é a autorização 
de permanência do veículo 
em local indicado duran-
te um período de tempo 
determinado, visando à 
democratização do uso do 
espaço público.

Parlamentares jandirenses debateram projeto sobre estacionamento rotativo

Durante sessão, Beda contou que recebeu emenda para construção de passarela
Vereador Toninho Amizade tem 
pensado estratégias para aliviar fluxo de 
pacientes na UPA
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Câmara Municipal cobra informações 
sobre coleta de lixo
Vereador Véinho solicitou que a empresa prestadora de serviço de coleta de lixo 
informe os dias e horários da coleta de cada bairro

A regularidade no serviço 
de coleta de lixo domici-
liar é imprescindível para 
que os cidadãos possam 
organizar devidamente o 
descarte de tais materiais, 
definindo o horário e o 
local mais adequado para 

tanto. Pensando nisso, o 
vereador Josenildo Ri-
beiro de Freitas (PR), o 
“Véinho”, requisitou da 
Prefeitura, por intermédio 
do documento 210/19, 
que oficie a Locavargem, 
empresa prestadora de 

serviço de coleta de lixo 
em Jandira, que informe 
os dias e horários da cole-
ta de cada bairro. 
Aprovado pela Câma-
ra Municipal de Jandira 
na 19ª sessão ordinária, 
ocorrida em 11 de junho 

de 2019, o requerimento 
segue agora para as mãos 
do prefeito Paulo Fernan-
do Barufi da Silva (PTB). 
Como justificativa para o 
pedido, Véinho ressaltou 
a importância de divulgar 
esse tipo de informação 

para a população, a fim 
de que todos fiquem cien-
tes sobre o melhor horário 
para efetuar o descarte do 
lixo domiciliar. “A coleta 
de lixo é uma vergonha, 
presidente. O pessoal que 
faz a coleta não sabe se 
passa 10h da manhã, não 
sabe se passa 5h da tarde 
ou se não passa. Eu acho 
que tem que ter um horá-
rio específico. Tem que ser 
um horário coordenado”, 
enfatizou em plenário.
Para ele, embora simples, 
a medida faz com que 
o lixo fique exposto nas 
ruas somente pelo tempo 
necessário, evitando que 
os sacos sejam rasgados 
e, por conseguinte, que a 
sujeira contamine o meio 
ambiente e atraia ratos, 
baratas, moscas etc. O 
parlamentar aproveitou a 
oportunidade para pedir 
ainda que a Controladoria 
do Município se manifeste 
sobre o assunto.

Parlamentares apontam benfeitorias a escolas municipais
Markinhos e Beda exigiram manutenção de elevador em escola na Vila Ipê, enquanto Franklin 
cobrou construção de quadra poliesportiva na Vila Ercília

A Câmara Municipal de 
Jandira aprovou na 19ª 
sessão ordinária, dada 
em 11 de junho de 2019, 
o requerimento 206/19, 
escrito pelo vereador Mar-
cos Danilo de Sousa (PV), 
o “Markinhos”, e subscri-
to pelo vereador Marcos 
da Silva Ferreira (PRB), o 
“Beda”. Ambos sugeriram 
no texto a manutenção 
urgente do elevador exis-
tente na EMEB Nauza Dias 
de Oliveira, localizada na 
Vila Ipê.
Os parlamentares expli-
caram que, atualmente, 
o elevador da instituição 
de ensino se encontra 
com problemas no fun-
cionamento, fazendo com 
que funcionários e alunos 

tenham dificuldade para 
acessar o quarto andar do 
prédio. Para eles, a manu-
tenção do equipamento vai 
beneficiar todos os inte-
grantes da escola. 
Durante a sessão, Marki-
nhos esclareceu: “Acredito 
que aquele elevador mais 
ficou parado. Eu estava 
conversando com o secre-
tário de planejamento e, 
como agora na UPA nós 
temos um elevador, está 
sendo feito um contrato 
para que uma empresa 
faça a devida manutenção. 
Assim, não vai mais ocor-
rer esse tipo de problema, 
tanto na UPA quanto na 
[EMEB] Nauza”.
O outro requerimento foi o 
de número 208/19, elabo-

rado pelo vereador Franklin 
Venancio da Silva Netto 
(PSC), no qual ele pediu a 
ampliação da EMEB Ayrton 
Senna e a construção de 
uma quadra poliesportiva 
no local. Franklin explicou 
que os estudantes não 
possuem um lugar ade-
quado para a realização 
das práticas esportivas. 
“Hoje você vê muito jovem, 
muita criança com obesi-
dade por não praticar es-
portes”, justificou durante 
a sessão. Além disso, ele 
também mencionou que a 
unidade se tornou peque-
na para atender a deman-
da da região e, por isso, 
seria preciso aumentar o 
número de salas.

Em plenário, Véinho exigiu mais organização da empresa que recolhe o lixo de Jandira

Durante sessão, Beda contou que recebeu emenda para construção de passarela
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Projetos alteram nomes de vias
O vereador Rubinho apresentou dois projetos de lei pedindo nova denominação 
para ruas no Jardim Brotinho e no Jardim das Palmeiras

Na 20ª sessão ordinária, 
dada em 18 de junho de 
2019, a Câmara Munici-
pal de Jandira aprovou 
os projetos de lei 34/19 e 
35/19, ambos de autoria 
do vereador Rubens de 
Oliveira Alves (PODE). As 
proposituras, que tiveram 
12 votos favoráveis, se-
guem agora para as mãos 
do prefeito Paulo Fernan-
do Barufi da Silva (PTB).
A primeira matéria, funda-
mentada em abaixo-as-
sinado dos moradores, 
dispôs que a via popular-
mente conhecida como 
Rua Progresso, localizada 
no Jardim Brotinho, passe 
a se denominar oficialmen-
te como tal. Já a segunda 
propõe que a Rua Rita 
Maria, localizada no Jar-
dim Palmeiras, passe a se 
chamar oficialmente Rua 
Itaboraí – por ser conheci-

da dessa forma por muitos 
moradores atualmente. Em 
mensagem de lei, o par-
lamentar explicou que em 
ambos os casos ainda não 
há documentação regulari-
zando a situação das ruas.
Em plenário, o vereador 
Franklin Venancio da Silva 
Netto (PSC) demonstrou 
apoio ao colega: “Esses 
munícipes têm dificuldade 
em ter suas correspondên-
cias, em ter a identificação 
das suas ruas no mapa. 
Por isso, o vereador Ru-
bens vem tornar o nome 
dessas ruas oficial e, com 
o projeto de lei, elas pas-
sam a denominar-se Rua 
Progresso e Rua Itaboraí. 
Então, nesses casos, se-
rão ruas oficiais a partir de 
hoje no nosso município. 
Parabéns ao vereador Ru-
bens pela dedicação aos 
nossos munícipes”.

Requerimento sugere WiFi nas 
praças de Jandira
Como justificativa do pedido, Silvio lembrou que o poder 
público tem a responsabilidade de garantir o direito à 
comunicação dos cidadãos

O vereador Silvair Soares 
de Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”, submeteu à 
Câmara Municipal de Jan-
dira o requerimento 207/19 
durante a 19ª sessão 
ordinária, em 11 de ju-

nho de 2019.  No referido 
documento, ele solicitou à 
Prefeitura a instalação de 
antenas de Internet WiFi 
nas praças de Jandira. 
Silvio justificou o pedi-
do defendendo que, no 

mundo contemporâneo, a 
comunicação é um direi-
to de todos. Por isso, o 
parlamentar entende que 
é responsabilidade do 
poder público garantir tal 
direito, em especial no 
que diz respeito aos espa-
ços de uso comum, como 
as praças da cidade. 
“O programa Internet Para 
Todos já vem acontecen-
do em alguns municípios 
e em Jandira ainda não 
aconteceu. Estamos sa-
bendo que esse programa 
está próximo de vir para 
cá, mas queremos ofi-
cialmente, através desse 
requerimento, cobrar o 
que é de direito da nossa 
população”, comentou em 
plenário.

Vereador solicita palestras sobre 
cuidado com pets em escolas
Iniciativa de Marcelinho pretende conscientizar 
população sobre a importância da castração, os 
cuidados adequados com os animais, além da 
prevenção de doenças

O requerimento 193/19, 
redigido pelo vereador 
Marcelo Marques de Sou-
za (DEM), o “Marcelinho”, 
foi apresentado à Câma-
ra Municipal de Jandira 
na 19ª sessão ordinária, 
acontecida em 11 de junho 
de 2019. No documento, 
o parlamentar pediu que 
o prefeito Paulo Fernando 
Barufi da Silva (PTB), em 
caráter de urgência, viabili-

ze a organização de pa-
lestras e ações educativas 
sobre cuidados com os 
animais ns escolas muni-
cipais, com o suporte dos 
médicos veterinários que 
atuam em Jandira.
“Tal solicitação se faz 
necessária para atender 
ao pedido da população”, 
justificou o parlamentar 
em texto. Segundo Mar-
celinho, além de orientar 
a população sobre os 
cuidados adequados com 
os animais, as palestras 
ainda contribuiriam para 
estimular a castração e in-
formar sobre a prevenção 
de doenças transmitidas 
por pets – como a cino-
mose, por exemplo.  Após 
ser aprovado pela Casa, o 
documento foi encaminha-
do para ser apreciado pelo 
poder executivo

Causa animal chamou a atenção de 
Marcelinho mais uma vez

Direito à comunicação influenciou requerimento do vereador Silvio Cabeleireiro

Na 20ª sessão ordinária, Rubinho colocou dois projetos de lei em discussão
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Câmara Municipal de Jandira quer 
reforma de quadras poliesportivas
Vereador Franklin Venancio da Silva Netto, por intermédio de dois requerimentos, 
apontou melhorias a quadras poliesportivas do Vale do Sol e do Parque Iglesias
Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
divulgados em 2018, reve-
lam que 47% dos brasilei-
ros não praticam atividades 
físicas o suficiente para 
deixar a zona do sedenta-
rismo. Para tanto, seriam 
necessários ao menos 150 
minutos de atividade física 
moderada ou intensa por 
semana. Pensando nisso, 
na 20ª sessão ordinária 
dada em 18 de junho de 
2019, o vereador Franklin 
Venancio da Silva Netto 
(PSC) submeteu à Câma-
ra Municipal de Jandira 
os requerimentos 216/19 
e 217/19. Ambos os tex-
tos pediram reformas que 
visam aprimorar as áreas 
de esporte e lazer no mu-
nicípio. Durante a sessão, 
Franklin enfatizou: “Espero 
que o poder executivo veja 
isso com carinho. Já con-
versei com o secretário de 
obras Altamir Cypriano, que 
vai colocar [as solicitações] 
dentro do cronograma de 
obras para melhor aten-
der nossos munícipes”. 

Requerimento propõe Bike Patrulha no centro de Jandira
Bike Patrulha é uma modalidade de policiamento preventivo e comunitário que visa 
estabelecer maior proximidade entre o agente policial e o cidadãos

A Câmara Municipal de 
Jandira aprovou na 20ª 
sessão ordinária, em 
18 de junho de 2019, o 
requerimento 215/19, 
redigido pelo vereador 
Rodrigo Francisco Rosa 
de Jesus Felipe (MDB), 
o “Bilisca da Feira”. No 
documento, Bilisca pediu 
que a Prefeitura implan-
tasse a Bike Patrulha em 
Jandira – uma modalida-
de de policiamento pre-
ventivo e comunitário.
“É um requerimento que 
parece brincadeira, mas 
não é. Eu estou pedin-

do a implantação de 
Bike Patrulha. Itapevi 
tem, esses dias eu es-
tava passeando lá, vi e 
achei legal. Vai ser bom 
no Centro de Jandira, 
pois tem muita gente 
que anda no Corredor 
Oeste de bicicleta, faz 
caminhada. Às vezes, a 
segurança demora um 
pouquinho, tendo uma 
bicicleta [a Guarda Muni-
cipal] pode chegar mais 
rápido. É até um exer-
cício para os guardas”, 
defendeu Bilisca durante 
o momento de discussão 

No documento 216/19, 
Franklin requisitou a refor-
ma completa e pintura da 
quadra poliesportiva do 
CDHU situado no Vale do 
Sol. Segundo ele, a quadra 
mencionada está deteriora-
da, inviabilizando a prática 
efetiva de esportes no local. 
Ele aproveitou o ensejo 

para pedir também a cons-
trução de uma academia 
ao ar livre e de um play-
ground na mesma região. 
O parlamentar argumentou: 
“os pais poderão praticar 
suas atividades físicas 
sem se preocuparem 
com os seus filhos, pois 
eles estarão brincando no 

playground ou na quadra 
poliesportiva”. Por sua vez, 
o requerimento 217/19 indi-
cou reparos na iluminação 
da quadra poliesportiva 
localizada no Parque Igle-
sias. O vereador defendeu 
que o lugar é bastante 
utilizado pelos moradores 
da região, mas está sem a 

dos requerimentos.
O parlamentar justificou 
sua solicitação afirman-
do que esse sistema de 
ronda por bicicleta tem 
dado resultados positivos 
no município de Itapevi, 
que o adotou em 2018. 
Bilisca explicou ainda 
que, além de garantir 
mais proximidade entre 
os cidadãos e os agen-
tes policiais, a modali-
dade de policiamento 
também permite rápido 
suporte e assistência em 
casos de emergência.

devida iluminação, o que 
impede a prática de espor-
tes no período noturno. No 
mesmo texto, Franklin pediu 
ainda medidas de seguran-
ça àquelas dependências – 
dentre elas, a instalação de 
gradil em torno da quadra e 
cuidados com banheiros e 
vestiários.

Vereador Bilisca apontou que ronda em bicicleta pode ser 
positiva para a segurança de Jandira

Vereador Franklin colocou esporte em pauta novamente 
na 20ª sessão ordinária
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Câmara cobra construção de passarela 
no Jardim Belmonte
Beda demonstrou preocupação com os munícipes que atravessam a Via Expressa 
Mauri Sebastião Barufi, em especial as crianças de escola próxima

O vereador Marcos da 
Silva Ferreira, o “Beda”, 
submeteu à Câmara Muni-
cipal de Jandira os requeri-
mentos 220/19 e 221/19 na 
21ª sessão ordinária, dada 
em 25 de junho de 2019. 
Ambos os textos foram 
aprovados pelos demais 
parlamentares na data e 
seguem agora para a apre-
ciação do poder executivo.
O primeiro documento 
pediu que a Prefeitura, em 
caráter de urgência, via-
bilizasse a construção de 
uma passarela sobre a Via 
Expressa Mauri Sebastião 
Barufi, ligando a escola 
Dorvalino Abílio Teixeira ao 
Jardim Belmonte. O verea-
dor explicou que o reque-
rimento foi feito a pedido 
dos próprios moradores, 
pois se trata de uma ave-
nida muito movimentada, 
com grande fluxo de carros 
e pedestres. “Novamente 
entrei com um requerimen-
to que é uma herança do 
Cebolinha, a tão sonhada 
passarela do Belmonte. Na 
campanha passada, apoiei 
a Bruna Furlan e ela me 
mandou uma emenda de 

quase 1 milhão [de reais] 
para construir essa passa-
rela”, revelou Beda durante 
a sessão.
Outra preocupação do par-
lamentar é o fato de muitas 
crianças passarem pelo 
local, por conta da proximi-
dade com a escola citada, 
representando riscos de 
acidente ainda maiores. 
Por fim, em documento 
Beda salientou ainda que, 
ao longo dos anos, inúme-
ros documentos a respeito 
dessa situação têm sido 
apresentados, entretanto 
nenhuma providência foi 
tomada até o momento.
Por sua vez, o segundo 
requerimento apontou a 
necessidade de sinaliza-
ção na rotatória que fica 
entre os municípios de Jan-
dira e Itapevi, próximo à 
Vila Mercedes e ao Jardim 
Infantes Garden. Nesse 
caso, a justificativa da so-
licitação também foi pre-
servar a integridade física 
dos pedestres que passam 
pela região. “Vale salientar 
que já houve acidentes no 
local”, relatou em texto.

Vereador reivindica compra de veículo para a Defesa Civil
Michel de Oliveira Viana ressaltou que a Defesa Civil de Jandira conta, hoje, com apenas 
um veículo, que já não atende as demandas do município
O requerimento 211/19, 
elaborado pelo vereador 
Michel de Oliveira Viana 
(PRB), foi aprovado du-
rante a 20ª sessão ordiná-
ria, acontecida em 18 de 
junho de 2019. O referido 
texto pediu à Prefeitura, 
em caráter de urgência, 
a compra de um veículo 
novo para a Defesa Civil 
de Jandira.
A fim de justificar o pedi-
do, o parlamentar reforçou 
seu papel fiscalizador, ale-
gando que, atualmente, 
a Defesa Civil possui um 

único veículo e que ele 
tem apresentado vários 
problemas mecânicos. Se-
gundo ele, tal fato faz com 
que o órgão não consiga 
atender as necessidades 
do município de maneira 
efetiva. Além de exigir 
melhorias, Michel também 
destacou a importância 
do papel desempenha-
do pela instituição: “Nós 
sabemos o trabalho que a 
Defesa Civil está fazendo 
no município. Muitas ve-
zes é a primeira a chegar 
numa ocorrência de des-

lizamento ou desmorona-
mento”.
Outro requerimento apre-
sentado por Michel de Oli-
veira Viana foi o de núme-
ro 214/19, no qual sugeriu 
o registro de uma moção 
de aplausos a Maria Cí-
cera Ribeiro de Macedo. 
Nascida na Paraíba em 18 
de junho de 1931, ela vive 
há 21 anos no bairro do 
Vale do Sol, em Jandira, 
onde desenvolve traba-
lhos de evangelização e 
ações de cunho social.

Durante sessão, Beda contou que recebeu emenda para construção de passarela

Defesa civil motivou requerimento de Michel Viana
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Câmara Municipal reconhece dedicação 
do atleta Vinícius Catai
Filho do Comandante da GCM Joylton Catai, Vinícius aguarda convocação para 
representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Atletismo
“Foco, força, fé e perse-
verança”, assim o atleta 
Vinícius Catai foi saudado 
pelos vereadores Marcos 
Danilo de Sousa (PV), o 
“Markinhos”, e Josenildo 
Ribeiro de Freitas (PR), 
o “Véinho”, na Câmara 
Municipal de Jandira.  Na 
21ª sessão ordinária, em 
25 de junho de 2019, os 
parlamentares apresenta-
ram a Moção de Aplausos 
008/19, com o intuito de 
reconhecer o trabalho que 
vem sendo desenvolvido 
pelo atleta, representando 
a cidade de Jandira com 
competência e dedicação 
mundo afora. 
Vinícius Fernando da Luz 
Catai, nascido em 23 de 
junho de 2000, é filho de 
Joylton Catai e Maria Mar-
ciene da Luz. Ele começou 
sua trajetória no atletismo 
com apenas 12 anos de 
idade, dividindo seu tempo 
entre estudos e treinamen-
tos. A princípio, competia 
nas provas de salto em 
altura e salto em distância, 
mas se destacou realmen-

te na corrida de 110 me-
tros com barreiras.
Hoje, aos 19 anos, Vinícius 
Catai defende a 1ª posição 
no Ranking Sul-Americano, 
bem como a 12ª melhor 
marca do mundo em sua 
categoria. Seu acervo 
pessoal conta, atualmen-
te, com nada menos que 
76 medalhas, 4 troféus e 
diversos certificados por 
participação em campe-
onatos de atletismo em 
todo o País. O atleta reúne 
ainda em seu currículo 
esportivo os seguintes 
títulos: Campeão Mundial 
nos Jogos Escolares, re-
alizado na Itália em 2017; 
Bicampeão Sul-Americano, 
Aracajú-Sergipe - 2015 e 
Cali-Colômbia - 2019; Hep-
tacampeão Brasileiro; e 
Pentacampeão Estadual.
“Quero parabenizar o Vi-
nícius por todos os feitos. 
Lembre-se sempre do 
seu pai e da sua mãe. Se 
espelhando nos seus pais, 
cada dia mais esse seu 
currículo vai aumentar. A 
obediência na nossa vida 

é tudo! Vou parabenizar 
você, juntamente com 
seus professores, porque 
sozinho a gente não che-
ga a lugar nenhum. Então 
continue sendo esse filho 
maravilhoso, dedicado, 

pois eu tenho certeza que 
Deus vai te honrar”, disse 
o vereador Markinhos em 
plenário, visivelmente emo-
cionado. Agora, o espor-
tista aguarda convocação 
oficial para representar 

o Brasil no Campeonato 
Pan-Americano de Atletis-
mo. O evento será sediado 
na cidade de San José, na 
Costa Rica, entre os dias 
19 e 21 de julho de 2019.

Parlamentar quer ampliar horário do Corredor da Alegria
Todo domingo trânsito dá lugar à prática de esportes no Corredor Oeste; vereador Wan-
derlei Pato pretende estender o horário em uma hora

A Câmara Municipal de 
Jandira aprovou na 21ª 
sessão ordinária, em 25 de 
junho de 2019, o requeri-
mento 218/19, elaborado 
pelo vereador Wanderlei 
Lopes dos Reis, o “Wan-
derlei Pato”. O texto pediu 
à Prefeitura a ampliação do 

horário de funcionamento 
do chamado Corredor da 
Alegria. Atualmente, uma 
parte do Corredor Oeste 
fica fechada para veículos 
aos domingos, das 7h às 
12h, a fim de que as fa-
mílias jandirenses tenham 
mais um lugar para a prá-

tica esportiva. No entanto, 
Wanderlei pediu ao poder 
executivo que esse horário 
fosse estendido até às 13h.
O parlamentar argumen-
tou que esse é um pedido 
constante dos próprios mu-
nícipes. Além disso, salien-
tou a importância do proje-
to Corredor da Alegria para 
a cidade de Jandira, em 
especial como incentivo ao 
lazer e à prática esportiva. 
Durante o momento de dis-
cussão dos requerimentos, 
Wanderlei Pato comparti-
lhou: “Eu quero falar sobre 
o Corredor da Alegria. 
O pessoal do Sagrado 
[Coração], Analândia, os 
moradores da região estão 
curtindo muito. Gostaria 

de parabenizar o Franklin 
pela iniciativa! É um suces-
so, o pessoal do Sagrado 
está se alegrando muito. 
E, através desse requeri-
mento 218/19, estou pe-
dindo para estender por 
mais uma hora, pois muitas 
das vezes as pessoas, 
num domingo, acordam 
um pouquinho mais tarde 
e, quando vai ver, a via já 
está abrindo de novo”.
Na mesma ocasião, Wa-
nderlei Pato também 
apresentou a Moção de 
Aplausos 007/19, na qual 
homenageou toda a gestão 
administrativa e pedagó-
gica do Centro Estadual 
de Educação de Jovens e 
Adultos (CEEJA) “Deputa-

do Guilherme de Oliveira 
Gomes”, localizado no 
município de Osasco. Ele 
frisou que a finalidade da 
moção era reconhecer a 
importância dos trabalhos 
desenvolvidos pela institui-
ção.
Segundo o vereador, os 
profissionais do CEEJA 
“Deputado Guilherme de 
Oliveira Gomes” atuam 
com empenho e compro-
misso aos deveres, dedi-
cação à profissão, além 
de demonstrarem amor e 
paciência com os alunos. 
Para ele, tudo isso culmina 
em resultados positivos 
não só para os estudan-
tes, mas para a sociedade 
como um todo.

Sucesso entre munícipes, Corredor da Alegria impulsionou 
novo pedido do vereador Wanderlei Pato

Atleta Vinícius Catai foi saudado na 21ª sessão ordinária
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