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MANUTENÇÃO. Requerimentos solicitando os serviços foram
 aprovados na primeira sessão de maio na Câmara Municipal

Requerimentos pe-
dindo serviços e ma-
nutenção em locais 
públicos de Jandira 
foram aprovados na 
14ª sessão ordinária da
 Câmara Municipal, 
dia 8 de maio. Um de-
les, de autoria do vere-
ador Luciano Antonio
 Barbieri (PTB), pede à
 Prefeitura que faça a 
troca da iluminação 
normal por lâmpadas 
de LED nas ruas Fran-
cisco Tomaz da Silva 
(Jardim Gabriela I), e 
Elza Ghedini com Du-
que de Caxias (Jardim
 Stella Maris).

“Estas áreas são de 
intensa circulação de 
pessoas, com escola, 
igreja, residências e es-
tabelecimentos co-
merciais, e elas têm so-
frido com assaltos 
principalmente por 
causa da iluminação 
fraca, com poucas lâm-
padas funcionando”, 
justifica o parlamentar.

Já o vereador Ro-
drigo Francisco Rosa 
de Jesus Felipe 
(MDB), o “Bilisca da 
Feira”, quer que o go-
verno municipal revi-
talize a praça localiza-

da na rua Ibaré em 
frente ao número 16, 
no Jardim Nossa Se-
nhora de Fátima, in-
cluindo poda das árvo-
res e reforma do 
escadão local. “É uma 
solicitação que visa 
melhorar a aparência 
e a segurança no local,
 com melhor ilumina-
ção. Também peço a 
implantação de lixei-
ras na praça. Já em re-
lação ao escadão, a re-
forma é necessária 
para incluir também 
um corrimão”, explica.

Bicicletário
Um bicicletário ao 

lado do portão da Ci-
dade da Criança (Ta-
blado) é o que reivindi-
ca outro requerimento
 aprovado na mesma 
sessão, de autoria do 
vereador Franklin Ve-
nancio da Silva Netto 
(PSC). “Os munícipes
 não encontram um 
local apropriado para
 estacionar suas bici-
cletas, e ali há diversas
 áreas livres para ins-
talação destas vagas 
para estacionar as bi-
cicletas”, aponta o ve-
reador.

MESA DIRETORA BIÊNIO 2017/2018
Presidente: Marcelo Marques de Souza (DEM)
Vice-presidente: Franklin Venâncio da Silva Netto (PSC)
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3º secretário: Rogério Batista da Silva (PMDB)
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Iluminação de LED
 e bicicletário na 
Cidade da Criança

ORÇAMENTO. Realização de sessões são obrigadas por lei, para dar publicidade à legislação referente à futura Lei Orçamentária Anual

A Câmara Munici-
pal de Jandira realizou 
nos dias 14 e 15 de maio
 duas audiências públi-
cas para debater a Lei 
de Diretrizes Orça-

mentárias (LDO) 2019,
 projeto de autoria do 
Poder Executivo. As 
audiências cumprem 
legislação que obriga o 
poder público a dar pu-

blicidade a este tipo de 
matéria.

A LDO é elaborada 
anualmente e tem co-
mo objetivo apontar as 
prioridades do governo

Audiências públicas 
discutem LDO de Jandira

para o próximo ano. Ela
 orienta a elaboração da
 Lei Orçamentária Anu-
al, baseando-se no que 
foi estabelecido pelo 
Plano Plurianual.

Realização de audiência serviu para dar publicidade ao projeto

Foto Ilustrativa
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Jandira poderá ter semana de 
conscientização contra suicídio

Vereador Luciano Antonio Barbieri

A Câmara Munici-
pal de Jandira aprovou
 na 15ª sessão ordinária
 (15.05) um projeto de 
lei que institui na cida-
de a chamada “Semana
 Municipal de Valoriza-
ção da Vida”, que pre-
vê a realização de ações
 educativas de consci-
entização contra o sui-
cídio. A ideia é levar o 
programa a escolas 
municipais da Prefei-
tura, com atividades 
em parceria entre as 
Secretarias de Saúde e 
de Educação.

Segundo a Organi-
zação Mundial da Saú-
de (OMS), cerca de 800
 mil pessoas cometem 

SAÚDE E EDUCAÇÃO. Câmara aprovou projeto prevendo ações educativas de valorização à vida

suicídio a cada ano no 
mundo, e o número es-
timado de pessoas que
 tentam o suicídio é 20 
vezes maior em relação
 aos que conseguem 
efetivar o suicídio. “In-
felizmente, o que te-
mos visto nos últimos 
anos é um crescimen-
to destes casos com jo-
vens de 14 a 16 anos. 
Como professor, já tive
 aluno que se suicidou 
cortando os pulsos. Por
 isso, é importante uma
 ação de conscientiza-
ção principalmente 
nas escolas”, defendeu
 o vereador autor da 
proposta, Luciano An-
tonio Barbieri (PTB). 

Pelo projeto, a Se-
mana de Valorização à 
Vida seria realizada no
 período próximo a 10 
de setembro, “Dia 
Mundial de Prevenção
 ao Suicídio”. O progra-
ma prevê palestras, 
confecção de cartazes 
educativos e o fortale-
cimento de canais de 
atendimento aos diag-
nosticados ou àqueles 
que se encontram com
 possíveis sintomas de 
tentativa de suicídio, 
entre outras ações.

Para virar lei e ser in-
cluída no calendário ofi-
cial de Jandira, a pro-
posta depende ainda de
 sanção do prefeito.

Ônibus terão cartazes 
contra abuso sexual

Vereador Marcos Danilo de Sousa

Os ônibus das linhas
 municipais de Jandira 
deverão afixar no inte-
rior dos coletivos, car-
tazes informando que o
 abuso sexual é uma 
prática criminosa. A 
proposta faz parte de 
projeto de lei aprovado
 pela Câmara Municipal
 durante a 15ª sessão or-
dinária (15/05).

A ideia é que as em-
presas de transporte 
público que operam na
 cidade sejam obrigadas
 a colocar em locais vi-
síveis, dentro dos ôni-
bus, cartazes nos ta-
manhos de 40x20 
centímetros, em letras

CONTRA O CRIME. Empresas
 de transporte público deve-
rão a�xar cartazes informa-
tivos dentro dos coletivos

legíveis e de fácil visu-
alização, com os dize-
res “abuso sexual é cri-
me, denuncie. Polícia 
Militar 190. Rompa o 
silêncio, você precisa 
denunciar”.

“O abuso sexual é 
um crime muitas vezes
 silencioso, sendo que 
muitas vítimas não de-
nunciam por vergonha
 ou por medo, carre-
gando consigo muitos 
traumas e marcas que 
por vezes são irreversí-
veis à saúde física, soci-
al e mental da vítima”, 
justifica o vereador au-
tor do projeto, Marcos 
Danilo de Sousa (PV), 
o “Markinhos”.

Para se tornar lei, a 
proposta deve ainda 
ser sancionada pelo 
prefeito de Jandira.
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Vereador Marcos da Silva Ferreira Felipe

Manutenção em ginásio e recapeamento asfáltico

Reforma do telha-
do e do sistema de 
proteção contra pom-
bos do ginásio do Jar-
dim Brotinho, mais o 
estudo de alternativas
 de evitar a entrada 
dessas aves no local. É
 o que pede requeri-
mento de autoria do 
vereador Franklin Ve-
nancio da Silva Netto 
(PSC), aprovado na 

16ª sessão ordinária da
 Câmara Municipal de 
Jandira (22/05).

“Esportistas que 
utilizam o espaço têm 
reclamado dos vários 
pombos dentro do gi-
násio, e sabemos que 
essas aves são trans-
missoras de diversas 
doenças. Não são fei-
tos reparos ou refor-
mas no telhado e no 
sistema de proteção 
anti-pombos há diver-
sos anos”, aponta o 
parlamentar.

Já o vereador Mar-

cos da Silva Ferreira 
(PRB), o “Beda”, pede,
 em outro requerimen-
to aprovado na mesma
 sessão, que a Prefeitu-
ra providencie recape-
amento asfáltico na 
rua Das Rosas, no Jar-
dim Marília. “Diversos
 moradores da região 
têm reclamado, tendo
 em vista o péssimo es-
tado de conservação 
da rua, aumentando a 
dificuldade de passa-
gem de veículos e de 
pedestres”, justifica 
Beda.

MELHORIAS. Vereadores pe-
dem em requerimentos inter-
venção com obras no Jardim
 Brotinho e no Jardim Marília

Vereadores pedem ações de reforço na Segurança

Requerimento as-
sinado pelos vereado-
res de Jandira 
Rodrigo Francisco 
Rosa de Jesus Felipe 
(MDB), o “Bilisca da 
feira”, e Luciano An-
tonio Barbieri (PTB), 
reivindica à Prefeitu-
ra o reforço no polici-
amento ostensivo da 
Guarda Municipal na 
Praça de Eventos, du-
rante o período no-
turno. O documento 
foi aprovado durante 
a 15ª sessão ordinária
 da Câmara Municipal,
 no último dia 15 de 
maio.

Terça-feira, às 14h

Participe das transformações de sua cidade!

Assista às sessões da Câmara 
Municipal de Jandira

Rua Rubens Lopes da Silva, 100 Centro, Jandira/SP 

www.camarajandira.sp.gov.br

POLICIAMENTO. Requeri-
mentos aprovados na Câma-
ra reivindicam mais rondas e
 guardas municipais

Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe

“Há muitos cida-
dãos que reclamam de
 dificuldades em fazer 
suas caminhadas à 
noite no local, depois 
das 18 horas, devido à
 presença de muitos 
usuários de drogas, 
que ficam por ali fa-
zendo uso de entorpe-
centes e até vendendo
 drogas. Além do cons-
trangimento, muitas 
pessoas vêm sofrendo
 assaltos no local”, jus-
tificou Bilisca.

Outro requeri-
mento aprovado na 
mesma sessão pede à 
Prefeitura a realiza-
ção de concurso pú-
blico para admissão 
de mais guardas mu-
nicipais à corporação,
 além da melhoria das 

condições de trabalho
 destes agentes de se-
gurança.

“Há necessidade de 
aumentar o efetivo de 
nossa Guarda Munici-
pal, uma vez que há 
muito tempo não se re-
aliza nenhum concur-
so público”, defende o 
presidente da Câmara 
Municipal Marcelo 
Marques de Souza 
(DEM), o “Marceli-
nho”, vereador autor do
 requerimento. “Somos 
sabedores também das 
condições em que estes 
profissionais trabalham,
 e para tanto precisamos
 valorizar os que cuidam
 da segurança da popu-
lação e de nosso muni-
cípio”, complementa 
Marcelinho.
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O setor da Saúde foi 
um que mais ganhou 
destaque durante a 17ª 
sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de 
Jandira (29/05), com 
requerimentos aprova-
dos pedindo à Prefeitu-
ra mais controle sobre 
a área. Um deles, de au-
toria do vereador Arve-
rino Xavier da Silva 
(PTB), o “Avelino”, rei-
vindica um trabalho de
 supervisão nos postos 
de saúde da cidade. “Há
 diversas reclamações 
de munícipes quanto a 
falta de profissionalis-
mo nessas unidades, 
principalmente em re-
lação aos horários de 
atendimento nos seto-
res de vacina e farmá-
cia, por exemplo”, 
justifica.

Outro requerimen-
to, de autoria do verea-
dor Marcos Danilo de 
Sousa (PV), o “Marki-
nhos”, quer que a Pre-
feitura responda quais 
são as providências e 
quais são os departa-
mentos competentes, 
entre Saúde e Assistên-
cia Social, em relação 
ao fornecimento de ca-

deira de rodas, muletas,
 óculos, leites, e dietas 
de prescrição especial e
 fraldas descartáveis. 
“Há cidadãos que pro-
curam por estes atendi-
mentos e sofrem 
constrangimentos, que
 acabam não sendo 
atendidos pela Saúde, 
que afirma serem estes
 benefícios atribuição 
da Secretaria de Assis-
tência Social. Portanto,
 há necessidade de arti-
culação entre estes dois
 setores”, aponta.

Já o vereador Antô-
nio dos Santos Oliveira
 (PV), o “Toninho Ami-
zade”, requereu infor-
mações sobre a 
existência de ações do 
Programa Saúde da Fa-
mília em Jandira, e se a
 ação se estende a todos
 os bairros da cidade. 
“Este programa inclui 
ações de promoção da 
saúde, prevenção, recu-
peração, reabilitação de
 doenças e agravos mais
 frequentes, com equi-
pes que vão até as casas
 das pessoas, evitando 
deslocamentos desne-
cessários até as unida-
des de saúde”, pontua.

Vereadores querem 
mais �scalização 
sobre a Saúde

Vereador Antônio dos Santos Oliveira

A Câmara Munici-
pal de Jandira apro-
vou, em sua 14ª sessão
 ordinária (08/05), 
projeto de lei que 
proíbe a produção, a 
comercialização, o ar-
mazenamento, o 
transporte, a distri-
buição e o uso de cerol
 ou de qualquer mate-
rial cortante em li-
nhas ou fios usados 
para empinar pipas 
em Jandira. A propos-
ta estabelece ainda 
que ficará a cargo da 
Divisão de Fiscaliza-
ção, juntamente com 
a Guarda Civil Muni-
cipal, a responsabili-
dade pelo cumpri-
mento da regra.

O cerol é uma mis-
tura de cola de sapatei-
ro com vidro moído 

(ou limalha de ferro ou
 pó de quartzo) que é 
aplicada em linhas de 
papagaios (pipas) para
 cortar as linhas de ou-
tros papagaios no ar, 
numa espécie de desa-
fio com finalidade re-
creativa. “O uso do ce-
rol tem engrossado a 
lista de vítimas em 
acidentes com estas li-

Jandira deverá proibir qualquer
 atividade com o cerol

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

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

PREVENÇÃO. Câmara Muni-
cipal aprovou projeto que ve-
da uso e comercialização do 
material cortante em toda a 
cidade, e prevê regras de �s-
calização

nhas cortantes, princi-
palmente motociclistas
 e ciclistas. Podem ocor-
rer desde pequenas le-
sões até mutilações – 
ou, pior ainda, as víti-
mas perdem a vida”, 
justifica o vereador au-
tor do projeto, Josenil-
do Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Véinho”.

A quem for pego 

utilizando cerol, será 
aplicada advertência 
e multa, em caso de 
reincidência, por cada
 conjunto de material 
apreendido. Já o co-
merciante que infrin-
gir a lei terá seu co-
mércio fechado por 
30 dias em caso de 
reincidência, além de
 multa.

ATENDIMENTO. Requerimentos pedem desde mais supervi-
são em unidades a determinação e responsabilidades na dis-
tribuição de benefícios



Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo Jandira • maio de 2018
www.camarajandira.sp.gov.br6

Vereadores reivindicam mais 
segurança em escolas do Fátima

Câmara aprova pedidos para 
serviços de zeladoria urbana

Vereador Arverino Xavier da Silva

A 16ª sessão ordiná-
ria da Câmara Munici-
pal de Jandira (22/05) 
aprovou requerimen-
tos solicitando à Pre-
feitura o reforço em 
serviços relacionados à
 zeladoria urbana. Um 
deles, de autoria do ve-
reador Arverino Xavi-
er da Silva (PTB), o 
“Avelino”, quer que o 
governo municipal de-
termine à empresa 
“Locavargem” o início 

da instalação de eco-
pontos na cidade, con-
forme previsto em 
contrato.

Os ecopontos são 
locais de entrega vo-
luntária de entulhos e
 objetos velhos como 
móveis, e ainda mate-
riais recicláveis. “A 
instalação desses eco-
pontos está no plano 
de trabalho que a em-
presa apresentou. E se
 está no contrato, tem 
que ser feito”, decla-
rou o vereador no ple-
nário.

Outro requeri-
mento, este de autoria
 do vereador Josenildo

Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Véinho”, quer
 que a Prefeitura pro-
videncie a limpeza, 
manutenção e revita-
lização do escadão da 
praça pública do Fi-
gueirão, na rua Hilde-
brando Firmino Lino 
da Costa (Centro). “É 
de suma importância 
que seja feita uma re-
forma no local, e que 
seja instalado corri-
mão. Essa escadaria 
tem grande fluxo de 
pessoas e merece 
maior atenção do po-
der público munici-
pal”, justifica o parla-
mentar.

Requerimento 
aprovado na 16ª sessão 
ordinária da Câmara 
Municipal de Jandira 
(22/05) reivindica à 
Prefeitura que reforce 
o policiamento ostensi-
vo da Guarda Munici-
pal em frente às escolas
 Monteiro Lobato e Pa-
dre Giuseppe Ângelo 
Bertolli, no Jardim 
Nossa Senhora de Fáti-
ma, nos horários de 
12h, 13h, 18h e 19h. O 
documento pede ainda
 que a reivindicação se-
ja também encaminha-
da à Polícia Militar.

Assinado em con-
junto pelos vereadores 
Rodrigo Francisco Ro-
sa de Jesus Felipe 
(MDB), o “Bilisca da 

Feira”, e Marcos Danilo
 de Sousa (PV), o “Mar-
kinhos”, o requerimen-
to explica que nos 
horários citados, jovens
 têm empinado motos e 
bicicletas, e até se pen-
durando em caminhões
 e ônibus que por ali tra-
fegam. Os casos, segun-
do os parlamentares, 
podem causar acidentes
 a todos que transitam 
pelo local. Eles também
 citam o uso de drogas 
ilícitas em frente à esco-
la Giuseppe.

“Estes vereadores 
receberam inúmeras 
reclamações dos pais 
dos alunos e profissio-
nais, solicitando uma 
maior segurança. Vale 
salientar que é obriga-
ção do município pro-
porcionar segurança a 
todos os alunos, funci-
onários e professores 
da rede de ensino”, traz
 a justificativa do reque-
rimento.

AMBIENTE. Instalação de 
ecopontos e limpeza em es-
cadão foram temas de reque-
rimentos debatidos em ses-
são ordinária

PROTEÇÃO. Requerimento 
assinado por dois parlamen-
tares quer que Prefeitura re-
force policiamento em frente
 a unidades escolares do Jar-
dim Nossa Senhora de Fátima

Foto Ilustrativa
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Vereadores reivindicam delegacia 
com atendimento 24h

A 14ª sessão ordiná-
ria da Câmara Munici-
pal de Jandira (08/05) 
aprovou um requeri-
mento destinado ao 
governador de São 
Paulo Márcio França 
(PSB), reivindicando 
atendimento 24h e aos
 finais de semana na 
Delegacia de Polícia 
“Mauro Kazuo Taka-
ta”. O documento pede

Prefeitura poderá facilitar queixa de 
cidadão contra mau servidor

A 17ª sessão da Câ-
mara Municipal de 
Jandira (29/05) apro-
vou um projeto de lei 
que obriga os estabe-
lecimentos públicos 
mantidos pela Prefei-
tura a afixarem placas
 de orientação de como
 o cidadão pode acionar
 a Ouvidoria Municipal,
 em casos de mau aten-
dimento de servidores
 municipais.

“A iniciativa tem o 
objetivo de melhorar o
 canal de relacionamen-
to entre a população e
 o Poder Executivo. É 
sabido que a Ouvido-
ria é um canal impor-
tantíssimo para que a 
população efetue re-
clamações, elogios su-
gestões ou até mesmo 
denúncias, porém não
 é dada a devida publi-
cidade aos meios de se
 contatar o órgão”, jus-
tifica o vereador autor

Vereador Franklin Venancio da Silva Neto

SEGURANÇA. Requerimento 
assinado por todos os parla-
mentares é destinado ao go-
vernador Márcio França

que o governo estadu-
al designe delegados 
plantonistas ao equi-
pamento, que já funci-
onou sem períodos de 
interrupção na cidade.

“Nossa delegacia 
não tem mais delega-
dos de plantão no pe-
ríodo noturno e muito 
menos aos finais de se-
mana, causando gran-
des transtornos aos 
que necessitam regis-
trar suas ocorrências, 
tendo que ir até Itape-
vi”, justifica o presi-
dente da Câmara 

Municipal de Jandira, 
Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Mar-
celinho”, vereador au-
tor do documento.

“Como represen-
tantes da população, 
somos diversas vezes 
parados e questionados
 sobre a falta de delega-
dos para atendimento 
no município, uma vez 
que têm aumentado a 
insegurança e o índice 
de ocorrências, e nossa 
população não tem a 
quem recorrer”, apon-
ta Marcelinho. Presidente da Câmara Municipal de Jandira, vereador Marcelo Marques de Souza.jpg

SERVIÇO PÚBLICO. Projeto 
de lei aprovado na Câmara 
determina instalação de pla-
ca com informações da Ouvi-
doria nos órgãos municipais

do projeto, Franklin 
Venancio da Silva Ne-
to (PSC).

No plenário da Câ-
mara, o parlamentar 
foi mais enfático. “Em
 todos os órgãos vemos
 aquela placa sobre as 
penas nos casos de de-
sacato ao funcionário 
público. Mas e o desa-
cato à população? 
Nestes locais, o cida-

dão não tem direito 
nenhum resguardado,
 e com esta medida fa-
cilitamos que em ca-
sos que este cidadão 
seja maltratado em 
órgão público, que ele 
possa denunciar”, 
afirmou.

Para se tornar lei, o
 projeto precisa da 
sanção do prefeito de 
Jandira.
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A 15ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(15/05) aprovou um 
requerimento reivin-
dicando implementa-
ção de sinalização de 
trânsito adequada 
(faixas, placas e pin-
tura no asfalto) nas 
proximidades das es-
colas rede pública de 
ensino na cidade, in-
formando os locais 
onde é autorizada a 
parada de veículos pa-
ra embarque e desem-
barque de pessoas. 

Assinado pelos ve-
readores do MDB Ro-
gério Batista da Silva, o
 “Gério”, e Rodrigo 
Francisco Rosa de Je-
sus Felipe, o “Bilisca da
 Feira”, o documento 
pede ainda que sejam 
implantadas faixas de 
pedestres e sinalização
 indicando os pontos de
 parada para vans esco-
lares. “Há muitas re-
clamações de muníci-
pes, que informam um
 certo tumulto causado
 por veículos em local 
inapropriado, tanto na

Câmara reforça pedidos
 por serviços de 
manutenção em Jandira

Trânsito: vereadores cobram
 melhorias e informações

Vereador Rogério Batista da Silva

RECLAMAÇÕES. Sinalização adequada em escolas da rede municipal e �scalização sobre zona azul são temas de requerimentos

Vereador Michel de Oliveira Viana

entrada como na saída
 dos estudantes”, traz a
 justificativa do reque-
rimento.

Fiscalização
Já a 16ª sessão ordi-

nária da Casa (22/05) 
aprovou requerimento
 de autoria do vereador
 Michel de Oliveira Vi-
ana (PRB), solicitando
 à Prefeitura o envio da
 cópia do contrato vi-
gente entre o governo 
municipal e a empresa
 Demarc Tecnologia em
 Trânsito, responsável 

pelo serviço de zona 
azul em Jandira. O 
parlamentar também 
quer saber quais são os
 critérios adotados pa-
ra a cobrança e em 
quais áreas da cidade 
poderá ser feita.

“Temos recebido 
diversas queixas dos 
munícipes que recla-
mam que a cobrança 
de zona azul não é fei-
ta somente no centro 
da cidade, mas tam-
bém em área residen-
cial e em frente a esco-
las”, aponta o vereador.

Vereador Silvair Soares de Brito

BENFEITORIAS. Requerimentos pedem à Prefeitura reforma 
de quadra e de escadão, além de canalização e cobertura de 
escada hidráulica

Requerimento 
aprovado na 17ª sessão
 ordinária da Câmara 
Municipal de Jandira 
(29/05) reivindica à 
Prefeitura a reforma 
da quadra e a instala-
ção de academia ao ar 
livre na rua José Boni-
fácio, bairro Ouro Ver-
de. “Os moradores 
estão pedindo estas 
benfeitorias para que 
eles possam realizar 
práticas esportivas 
com mais conforto e 
segurança”, justifica o 
vereador autor da pro-
posta, Silvair Soares de
 Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”.

Outro requerimen-
to aprovado na mesma
 sessão, este de autoria 
do vereador Josenildo 
Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Véinho”, soli-
cita que seja implanta-
do corrimão e que seja 
reformado o escadão 
que liga a rua Hilde-
brando Firmino Lino 
da Costa à avenida 

Carmine Gragnagno, 
próximo à Praça de 
Eventos, no Centro. 
“Os degraus estão que-
brados e não tem cor-
rimão, e isso coloca em
 risco a vida dos mora-
dores que precisam 
usar o escadão para 
acessar suas residênci-
as”, aponta.

Já o vereador Ro-
drigo Rosa de Jesus 
Felipe (MDB), o “Bilis-
ca da Feira”, em reque-
rimento aprovado na 
mesma sessão, pede a 
canalização e cobertu-
ra da escada hidráulica
 da rua José Armando 
de Araújo (viela sem 
saída), no Jardim Nos-
sa Senhora de Fátima. 
“Quando chove no lo-
cal, o esgoto que corre 
pela escada solta um 
cheiro muito forte, e 
como está localizado 
ao lado do escadão, há 
também um grande 
risco de acidentes com
 um morador caindo na
 galeria”, afirma.

TV CÂMARA ON LINE
Assista ao vivo sessões da 

Câmara Municipal  de Jandira pela internet

www.camarajandira.sp.gov.br

Terça-feira, às 14h


