
A Câmara Munici-
pal de Jandira reali-
zou, em 8 de março de
 2019, uma sessão so-
lene para celebrar o 
Dia Internacional da 
Mulher. 

O presidente res-
saltou o importante 
papel das mulheres na
 construção da socie-
dade brasileira e con-
cedeu a palavra a di-
versas representantes
 jandirenses. A pri-
meira a falar na tribu-
na foi Márcia Barufi, 
primeira-dama e pre-
sidente do Fundo So-
cial de Solidariedade 
do município. 

Ela parabenizou as
 mulheres pela data, 
porém lembrou que o
 dia 8 de março é, an-
tes de tudo, um mo-
mento de união e luta.
 “Ano que vem é ano de
 eleição e é o que eu 
sempre peço aqui, nós
 mulheres temos que 
ser mais parceiras 
umas das outras. [...] 
Vamos apoiar uma 
mulher! Aqui precisa-
mos de mulheres, po-
demos ver que não 
tem nenhuma verea-
dora para estar nos 
defendendo hoje. En-
tão meu pedido é es-
se: vamos nos unir, 
vamos ser parceiras, 
vamos nos apoiar. Va-
mos fazer reuniões, 
escolher uma para 

Sessão Solene celebra Dia da Mulher
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EMPODERAMENTO. Mulheres
 que inspiram Jandira to-
maram conta da tribuna e 
destacaram a necessidade
 de mais respeito, igualda-
de e participação feminina
 na política da cidade

apoiar, para que ela 
possa chegar até aqui,
 para que no próximo 
dia 8 de março a gen-
te tenha uma repre-
sentante nossa”, de-
fendeu a primeira-
dama.

Juliana Moraes 
Corregiari Bei, Juíza 
de Direito da 2ª Vara 
da Comarca de Jandi-
ra, também partici-
pou da cerimônia e 

aproveitou o ensejo 
para deixar uma men-
sagem de empodera-
mento. “Precisamos 
de mais mulheres re-
presentando a gente 
aqui na Câmara Mu-
nicipal. Eu gostaria de
 ver mulheres partici-
pando efetivamente 
da política e não ape-
nas cumprindo a cota
 legal. Para isso, nós 
temos que nos envol-

ver, nós temos que 
pensar que somos ca-
pazes de agir em qual-
quer instância e que 
as limitações que di-
zem que as mulheres 
têm são colocadas por
 elas mesmas. Porque 
se nós tivermos cons-
ciência do nosso po-
der, da nossa capaci-
dade, ninguém 
consegue nos deter”, 
afirmou a juíza, ar-

Celebração do Dia Internacional da Mulher na Câmara Municipal de Jandira

rancando exclama-
ções de concordância 
da plateia.

As ex-vereadoras 
Ieda Costa de Oliveira
 e Maura Soares refor-
çaram os pedidos por 
respeito, igualdade e 
mais participação fe-
minina na política da 
região, mas chamaram
 a atenção para o pro-
blema da violência 
contra a mulher, ainda

tão comum no País. 
“As mulheres não es-
tão, no Dia Internaci-
onal da Mulher, numa
 linha de receber flor-
zinha e tudo bem. Não
 é! Essa luta é uma luta 
de sangue. É uma luta 
de sangue que muitas e
 muitas mulheres já 
derramaram pela 
igualdade. Então não 
está na hora de parar, 
está na hora de se in-
dignar. Nós precisamos
 todos, homens e mu-
lheres, nos indignar-
mos com a nossa reali-
dade”, desabafou a ex-
vereadora Maura. 

A presidente da 
União Brasileira de 
Mulheres, Valdete Ta-
vares, por sua vez, pe-
diu que a violência 
contra a mulher seja 
combatida nas mais di-
versas esferas do coti-
diano. No fim de sua 
fala, orientou quem 
presenciar casos de 
agressão ou feminicí-
dio a denunciar pelo 
número de telefone 
180 – a ligação para o 
Centro de Atendimen-
to à Mulher é gratuita, 
a denúncia pode ser 
anônima e o serviço 
funciona 24h por dia, 
sete dias por semana, 
inclusive nos fins de 
semana e feriados.

Por fim, Odília Vaz 
Carolino, funcionária 
do poder judiciário de 
Jandira, foi uma das 
homenageadas na oca-
sião. Ela teve sua bio-
grafia lida pelo verea-
dor Franklin Venancio
 da Silva Netto (PSC) – 
uma história de bata-
lha e superação que co-
moveu os presentes.

A primeira-dama Márcia Baru� defendeu maior participação feminina na 
política

A juíza Juliana Moraes Corregiari Bei deixou exemplo de conquistas e 
mensagem de empoderamento
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SEGURANÇA. Michel de Oliveira Viana e Franklin Venancio
 da Silva Netto elaboraram requerimentos sobre o tema
 e reforçaram a necessidade de modernizar o monitora-
mento da cidade

TRIBUTOS. Vereadores da Câmara Municipal de Jandira 
questionaram secretário da Receita sobre reajuste do IPTU

O secretário da Re-
ceita César Gonçalves
 de Freitas compareceu
 à Câmara Municipal 
de Jandira em 12 de 
março de 2019, na 6ª 
sessão ordinária, con-
forme a convocação 
feita pelo presidente 
da Casa, Rogério Ba-
tista da Silva (MDB), o
 “Gério Cabeleireiro”. 
A presença dele foi re-
quisitada para que os 
vereadores pudessem 
esclarecer as dúvidas 
manifestadas pela po-
pulação no que con-
cerne ao reajuste do 
IPTU (Imposto Predi-
al Territorial Urbano). 

Após receberem a 
cobrança do imposto,
 várias pessoas ficaram
 descontentes com va-
lor especificado, ques-
tionando tal assunto 
nas redes sociais e le-
vando o problema pa-
ra ser discutido, in-
clusive, no poder 
legislativo. Os verea-
dores do município, 
por sua vez, esclare-
ceram que nenhum 
projeto de lei relacio-
nado a aumento de 
IPTU tramitou na Ca-
sa nos últimos tem-
pos, ao contrário do 
que comentários e 
notícias incorretas 
propagavam na Inter-
net. Embora a questão
 seja de competência 
da Prefeitura, os par-
lamentares se predis-
puseram a ouvir as 
queixas dos cidadãos 
em reuniões, além de 
trazer o chefe da pas-
ta à sessão ordinária 
para que ele orientas-
se devidamente a po-

Secretário da Receita
 fala sobre o reajuste 
do IPTU em Jandira

Vereadores se 
mostram atentos
 à questão do 
monitoramento 
por câmeras

Na 6ª sessão ordiná-
ria, acontecida em 12 de
 março de 2019, Michel 
de Oliveira Viana (PRB)
 teve o requerimento 
48/19 aprovado pela 
Câmara Municipal de 
Jandira. No documen-
to citado, o vereador 
pede que a Prefeitura 
realize a manutenção 
das câmeras de moni-
toramento da Guarda 
Municipal.

Ele detectou que di-
versos pontos de moni-
toramento instalados 
no município não estão
 funcionando adequa-
damente, por isso co-
brou a ativação e a ma-
nutenção dos mesmos.
 Michel Viana alegou 
que, na atualidade, o 
monitoramento eletrô-
nico é uma ferramenta 
de vital importância, 
uma vez que auxilia no 
combate às infrações e 
à criminalidade. “O efe-
tivo [da Guarda Muni-
cipal] ainda é pouco. 
Muitas vezes o agente 
não pode estar lá, a via-

tura não pode estar lá. 
Se a câmera está lá, já 
inibe a pessoa de prati-
car um furto, de prati-
car um roubo ou de 
descartar algum entu-
lho”, defendeu ele.

Outro requerimen-
to de conteúdo seme-
lhante foi proposto pe-
lo vereador Franklin 
Venancio da Silva Net-
to (PSC). No documen-
to 56/19, o parlamentar
 requisitou a instalação 
de câmeras de monito-
ramento na parte ex-
terna e interna de todas
 as Unidades Básicas de
 Saúde (UBS) de Jandi-
ra. Ele justificou o pedi-
do afirmando que “a 
instalação de câmeras é
 um meio de aumentar 
a segurança dos muní-
cipes e dos funcionári-
os públicos do local”. 
Franklin também 
aproveitou para pedir 
em plenário a aquisição
 de equipamentos de 
monitoramento mais 
modernos, a exemplo 
de Campinas.

Câmara abordou manutenção e modernização do sistema de monitoramento
 de Jandira na 6ª sessão ordinária

César Gonçalves de Freitas atendeu convocação da Câmara Municipal e 
respondeu as dúvidas dos vereadores e da população

pulação quanto ao 
motivo do reajuste e às
 medidas cabíveis di-
ante de possíveis di-
vergências constata-
das.

César explicou que 
houve a atualização 
cadastral dos imóveis 
de Jandira – uma em-
presa contratada ficou
 incumbida das medi-
ções e coleta de dados,
 entregando os resulta-
dos em 2018. Segundo
 ele, a alteração do va-
lor do IPTU só aconte-
ceu, de fato, para 
quem ampliou a área 
construída do terreno
 entre os anos de 2006 
e 2018. “Se a edificação
 aumentou, existe en-
tão uma variação em 
relação à cobrança do 
IPTU. Em relação ao 
aumento que tem sido
 vinculado, quero dei-
xar claro que os valo-
res de aumento não 
estão estipulados em 
nenhuma lei, em ne-
nhum decreto que foi 
divulgado, porque não
 tem. A lei é de 2014, é 
a lei complementar 
71/2014, na qual cons-
tam todos os valores 
de metro quadrado 
das ruas, do terreno e 
também da edificação.
 Essa lei não foi altera-
da. Não há alteração, 
portanto não há au-
mento de valor venal 
nos imóveis”, resumiu.

A questão do des-
membramento não 
notificado de lotes 
também foi levantada
 pelos parlamentares. 
O secretário afirmou 
que recebeu várias 
pessoas nessa situa-

ção, em que o des-
membramento foi so-
mente verbal. “A em-
presa, quando sai para
 fazer o trabalho [de 
atualização cadastral],
 olha na planta quadra.
 Então se na planta 
quadra não existe o 
desmembramento, 
existe um lote. Se na-
quele lote existem vá-
rias construções, ele 
vai fazer a medição da
 construção total. Ele 
não faz da construção 
individual, por famí-
lia”, informou.

Aqueles que não 
construíram nesse pe-
ríodo sofreram apenas
 reajuste de 4,5% aci-
ma da inflação. Desse 
modo, caso o muníci-
pe não tenha construí-
do e apresente qual-
quer dúvida em 
relação à medição ou 
ao valor cobrado, deve
 procurar a Prefeitura 
o quanto antes. De 
acordo com César, os 
contribuintes serão 

recebidos de maneira 
digna e terão seus ca-
sos analisados indivi-
dualmente. 

“Se há a certeza de 
um erro, nós vamos 
fazer isso imediata-
mente. Apenas nos 
procure, nós vamos 
tratar com o respeito 
que todos merecem e 
vamos arrumar o que 
estiver errado. Quan-
to a outras propostas,
 devem ser levadas ao 
chefe do poder execu-
tivo. Como eu disse, 
trato exclusivamente 
dentro do que já está 
legislado”, finalizou o
 secretário. Antes da 
saída para o intervalo
 regimental, os verea-
dores garantiram à 
população que vão 
conversar com o pre-
feito Paulo Barufi 
(PTB) nos próximos 
dias, a fim de verificar
 a possibilidade, ao 
menos, do fraciona-
mento da dívida dos 
reclamantes.
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O requerimento 
47/19, elaborado pelo 
vereador Luciano An-
tonio Barbieri (PTB), 
foi aprovado pela Câ-
mara Municipal de 
Jandira em 12 de mar-
ço de 2019, durante a 6ª
 sessão ordinária. O do-
cumento solicita, em 
caráter de urgência, 
que toda a iluminação 
do bairro Parque San-
ta Tereza seja substi-
tuída por iluminação 
tipo LED.

De acordo com o 
parlamentar, tal solici-
tação se faz necessária 
devido às inúmeras re-
clamações de muníci-
pes da localidade sobre
 a necessidade de troca 
constante das lâmpa-
das atualmente utili-
zadas. Ele argumentou
 ainda que a iluminação
 LED garante mais ra-
cionalidade ao consu-
mo de energia, além de
 ter maior vida útil e lu-

CONSUMO. Problemas cons-
tantes com lâmpadas usa-
das atualmente e maior ra-
cionalidade ao consumo de
 energia motivaram o vere-
ador Luciano Barbieri a 
elaborar requerimento

Parlamentar propõe iluminação 
LED para bairro de Jandira

Mais racionalidade ao consumo de energia fomentou requerimento do 
vereador Luciano Barbieri

minosidade. “Sempre 
as pessoas estão tro-
cando lâmpadas ali, 
mas devido à chuva, 
troca e queima, troca e
 queima. E a gente sabe
 que a lâmpada de LED
 clareia mais, traz mais 
segurança”, explicou 
em plenário.

Na mesma sessão, 
Luciano Barbieri já ha-
via apresentado o re-
querimento 46/19, no 
qual cobrou a constru-
ção de uma EMEB na 
Rua Imirim, no Jardim
 Nossa Senhora de Fá-

tima. O documento, 
segundo ele, é um ape-
lo de centenas de mu-
nícipes do referido 
bairro e visa atender o 
déficit de vagas na rede
 pública municipal. 
“Essa EMEB será de 
grande benefício para 
as famílias que resi-
dem naquele local, 
pois, com o crescimen-
to do bairro, terão uma
 escola mais adequada 
e que poderá atender a
 comunidade com mais
 eficiência”, afirma o 
texto.

Em mais uma ma-
nifestação de cuidado
 com a qualidade do 
asfalto do município 
de Jandira, a Câmara 
Municipal colocou em
 discussão e aprovou o
 requerimento 58/19, 
de autoria do verea-
dor Silvair Soares de 
Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”, na 6ª 
sessão ordinária dada
 no dia 12 de março de
 2019. No texto, há a 
demanda por recape-
amento asfáltico nas 
ruas Rio Grande do 
Sul e Martin Hein, 
ambas no Jardim Al-
vorada.

O vereador argu-
mentou que as ruas 
mencionadas estão 
muito esburacadas, 
apresentando riscos 
de acidentes. Para ele,
 o fluxo de veículos é 
intenso em todo o 
bairro e em alguns 
pontos fica, inclusive,

ASFALTO. Dois vereadores 
solicitaram que o poder exe-
cutivo tome as devidas pro-
vidências, com urgência, 
quanto ao recapeamento as-
fáltico de ruas no Jardim Al-
vorada e no Jardim Brotinho

Requerimentos demonstram 
preocupação com o asfalto da cidade

Em plenário, Silvio justi�cou o pedido de recapeamento asfáltico de ruas 
do Jardim Alvorada

difícil transitar devi-
do aos buracos. “Esti-
ve lá vendo e o bairro 
necessita muito. É um
 bairro esquecido. É 
uma área industrial, as
 pessoas são muito 
prejudicadas porque 
ficam um pouco isola-
das da cidade de Jan-
dira, ficam mais 
afastadas. E a gente 
tem que dar uma aten-
ção especial a esses 
moradores”, concluiu.

Assim como o cole-
ga, Josenildo Ribeiro 

de Freitas (PR), o 
“Véinho”, emitiu o 
documento 43/19, re-
querendo a pavimen-
tação asfáltica de 
outra via em caráter 
de extrema urgência –
 a Rua Platão, localiza-
da no Jardim Broti-
nho. Ao longo do 
texto, o parlamentar 
assinalou a importân-
cia do recapeamento 
viário tanto para pe-
destres quanto para a
 trafegabilidade de 
veículos.

A Câmara Munici-
pal de Jandira aprovou,
 na 6ª sessão ordinária 
ocorrida em 12 de mar-
ço de 2019, o Projeto de
 Lei 05/19, redigido por
 Franklin Venancio da 
Silva Netto (PSC). A 
propositura, que dis-
põe sobre o desconto 
nas tarifas de trans-
porte coletivo do mu-

DESCONTO. Projeto de lei 
foi colocado em discussão
 e aprovado pelos vereado-
res, juntamente com duas 
emendas propostas

Câmara quer desconto nas tarifas de transporte 
coletivo aos professores da rede municipal

Vereador Franklin defendeu projeto de lei que bene�cia educadores da rede
 municipal

nicípio de Jandira aos 
professores da rede 
pública de ensino, foi 
aprovada com 12 votos
 favoráveis, juntamen-
te com duas emendas 
apresentadas.

O vereador Fran-
klin aproveitou o mo-
mento de discussão 
para lembrar os cole-
gas sobre o impacto 
positivo que tal des-
conto teria no cotidia-
no dos educadores. 
“Hoje o professor tem 
que se deslocar, muitas
 vezes, de uma escola 
para outra. E a gente 

visa aqui esse retorno 
financeiro para que ele
 possa investir numa 
melhor educação, em 
seus filhos, investir em
 sua casa. Até porque 
hoje a gente sabe que o
 salário do professor 
não é aquilo que ele 
gostaria que fosse. En-
tão a gente gostaria que
 o poder executivo, o 
poder da Prefeitura 
Municipal, viesse aju-
dá-los com essa con-
cessão de 50% do 
transporte coletivo pa-
ra que eles possam se 
deslocar de uma esco-

la para outra, tendo em
 vista que eles fazem is-
so às vezes duas, três 
vezes por dia”, justifi-
cou.

O texto prevê agora 
que seja assegurado o 
desconto de 50% aos 
professores da rede 
pública municipal de 
ensino nas tarifas de 
transporte coletivo ex-
plorado, permitido ou 
concedido na cidade. 
Para tanto, o professor
 deverá comprovar o 
vínculo empregatício 
junto ao setor compe-
tente.
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Câmara Municipal de Jandira coloca 
segurança pública em pauta

Após as recentes 
tragédias ocorridas 
em Suzano e na Nova 
Zelândia, nas quais 
atiradores invadiram 
espaços de grande cir-
culação de pessoas e 
vitimaram aleatoria-
mente dezenas de 
inocentes, a Câmara 
Municipal de Jandira
 decidiu debater a se-
gurança pública do 
município com a soci-
edade. Para tanto, o 
delegado Marcos Cé-
sar Rodrigues dos 
Santos e o subtenente
 Edson de Oliveira, da 
4ª Cia da Polícia Mili-
tar, participaram da 
7ª sessão ordinária na
 Casa, em 19 de março 
de 2019.

Os dois represen-
tantes das forças poli-
ciais executaram 
breve prestação de 
contas acerca das 
operações realizadas 
em Jandira, tanto pe-
las Polícias Civil e Mi-
litar, quanto pela 
Guarda Civil Munici-
pal. O delegado Mar-
cos César apresentou 
os números relativos 
às ocorrências dadas 
ao longo do ano de 
2018, bem como os 
números parciais de 
2019 – que contem-
plam os meses de ja-
neiro e fevereiro. 
Segundo ele, foram 
registrados, em 2018, 
4592 boletins de 
ocorrência em Jandi-
ra. Além disso, foram 

SEGURANÇA. Marcos Cé-
sar, delegado, e Edson de 
Oliveira, subtenente da 4ª 
Cia, �zeram balanço das 
operações policiais reali-
zadas no município nos úl-
timos meses

O delegado Marcos César, o subtenente Edson de Oliveira e o comandante da GCM Joylton marcaram presença na 7ª sessão ordinária

contabilizadas as se-
guintes ações: 242 
termos circunstanci-
ados (referentes a cri-
mes de menor poder 
ofensivo), 536 inqué-
ritos policiais, 150 fla-
grantes, 22 autos de 
apreensão, 106 veícu-
los recuperados, 299 
prisões, 25 apreen-
sões de armas de fogo
 e 92 apreensões de 
entorpecentes.

Infelizmente, o 
número de boletins de
 ocorrência referentes
 à violência doméstica
 impressionou o dele-
gado: ao todo 452 bo-
letins dessa natureza 
foram registrados no 
munícipio – o que re-
presenta 10% do nú-
mero total. Por isso, 
ele aproveitou a oca-
sião para lembrar a 
importância da im-
plantação de uma De-
legacia de Defesa da 
Mulher em situações 
como essas. 

Em relação ao te-
ma, aconselhou: “Não
 adianta os senhores 
irem até o secretário 
ou até o governador 
sem que exista ao me-
nos a sede. Teria que 
chegar lá e falar assim
 ‘Governador, senhor 
secretário de segu-
rança, nós temos um 
local pronto para ser 
instalada uma Dele-
gacia de Defesa da 
Mulher. [...] A partir 
disso, quando é apre-
sentado pelo municí-
pio o local, fica mais 
fácil, sem dúvida. Aí o
 Estado vai prover, 
através da Prodesp, a 
instalação de todo o 
sistema de informáti-
ca, o mobiliário e, de-
pois, prover os 
policiais necessários. 

Uma delegada, obvia-
mente, o chefe dos in-
vestigadores e o chefe
 dos escrivães”.

Ainda de acordo 
com o delegado Mar-
cos César, no que diz 
respeito aos dois pri-
meiros meses de 2019,
 já foram registrados 
812 boletins de ocor-
rência, 22 termos cir-
cunstanciados, 94 
inquéritos policiais, 
28 flagrantes, 3 autos 
de apreensão, 24 veí-
culos recuperados, 47
 prisões, 3 apreensões 
de armas de fogo e 17 
apreensões de entor-
pecentes. Nesse últi-
mo quesito, foram 
tirados de circulação 
2kg de maconha, 360g
 de cocaína e 39g de 
crack – ou seja, cerca 
de 300 pedras da dro-
ga. Tais dados podem 
ser consultados dire-
tamente no site da Se-
cretaria de Segurança
 Pública de São Paulo.

Por sua vez, o sub-
tenente Edson de Oli-

veira destacou a pre-
ponderância do PRO-
ERD (Programa 
Educacional de Resis-
tência às Drogas e à 
Violência), um esfor-
ço cooperativo esta-
belecido entre a 
Polícia Militar, a esco-
la e a família, que visa
 contribuir para a for-
mação de crianças e 
jovens. Ele também 
celebrou o respeito e 
a atuação conjunta 
das forças de seguran-
ça pública em Jandi-
ra, em especial a 
parceria com a Guar-
da Municipal, que 
culminou na estabili-
zação dos indicadores
 da cidade. Por fim, ele
 elencou as operações 
e ações preventivas 
colocadas em prática 
pela Polícia Militar 
nos últimos meses, 
como as operações 
Servir e Proteger, São
 Paulo Mais Segura, 
Rodovia Mais Segura,
 Cavalo de Aço, Cidade
 Segura etc.

Tragédia de Suzano e 
o “efeito contágio”

Preocupado com a 
tragédia de Suzano e 
os consequentes re-
flexos que ela pode ter
 em outras cidades do 
País, o presidente da 
Casa Rogério Batista 
da Silva (MDB), o 
“Gério”, colocou o as-
sunto em discussão, 
tirando proveito da 
presença de represen-
tantes da segurança 
pública na Câmara. 
Ao subtenente, Gério 
indagou o porquê des-
ses casos de violência 
gratuita, como essa 
espécie de “efeito 
contágio” (multiplica-
ção de determinado 
crime por imitação) 
pode ser prevenida e 
qual tem sido a postu-
ra da Polícia Militar 
diante de ameaças se-
melhantes na região.

De maneira sucin-
ta, o subtenente Ed-
son de Oliveira 
afirmou que tais casos
 não eram comuns no 
Brasil, todavia jogos 
violentos e a Internet 

têm contribuído para 
que eles sejam propa-
gados com facilidade 
no mundo contempo-
râneo. Para ele, a falta 
de participação da fa-
mília na vida dos jo-
vens também só 
agudiza o problema. O
 subtenente contou 
que três ocorrências 
inspiradas no crime de
 Suzano foram regis-
tradas em escolas de 
Jandira e duas em Ba-
rueri. No entanto, elas 
foram consideradas de
 menor potência, pois 
envolveram apenas si-
mulacros (ou seja, ar-
mas de brinquedo) e 
ameaças verbais.

“Tivemos a ação 
imediata da PM”, 
tranquilizou. Os me-
nores envolvidos nes-
sas ocorrências foram 
encaminhados ao 
Conselho Tutelar para
 que as medidas cabí-
veis fossem adotadas, 
respeitando o Estatu-
to da Criança e do 
Adolescente.

ERRATA: O requerimento 32/19, elaborado por Wanderlei Lopes dos Reis (PTB), sugeriu a implantação de uma academia ao 
ar livre na Rua Francisco José Longo e não na Rua José Longo, conforme informou a edição passada do Jornal da Câmara.
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A Câmara Munici-
pal de Jandira conce-
deu duas moções de 
aplausos, elaboradas 
pelo vereador Wander-
lei Lopes dos Reis 
(PTB), o “Wanderlei 
Pato”, na 7ª sessão or-
dinária realizada em 19
 de março de 2019. Am-
bas visavam reconhe-
cer a importância do 
trabalho religioso e so-
cial desenvolvido por 
pastores do município.
 O parlamentar elogiou
 emocionado: “o que 
me chama muito a 
atenção é o cuidado 
que esses pastores têm
 com as pessoas. [...] Os 
pastores acolhem, tra-
balham como se fos-
sem até psicólogos. 
Muitas das vezes ficam
 ali batendo um papo, 

HOMENAGEM. Representan-
tes da Igreja Batista da Fa-
mília e da Assembleia de 
Deus receberam moções de
 aplausos reconhecendo o 
importante papel desempe-
nhado por seus membros 
dentro sociedade jandirense

conversam com a pes-
soa. Ela chega ali 
amargurada, angustia-
da e sai com um cora-
ção limpo, transforma-
do, com palavras de 
carinho”.

A moção 04/19 
agraciou os membros 
da Igreja Batista da 
Família em Jandira 
(IBFJ): os presidentes
 Elias Francisco Ape-
les e Suzelaine Luzia 
Oliveira Brito Apeles,
 os vice-presidentes 
Luismar José de Oli-
veira Filho e Silvia 
Cardoso de Oliveira e 
os pastores Fabricio 
Menezes Sacramento,
 Luciana Carvalho 
Santos, Heliel Fran-
cisco de Fontes Ape-
les, Rosangela Apare-
cida Cardoso Apeles, 
Amauri Aparecido 
Batista, Silvana Oli-
veira Cardoso Batista 
e André Olimpio de 
Santana. Já a moção 
05/19 saudou os repre-
sentantes da Igreja As-
sembleia de Deus – 
Fruto das Oliveiras: o 
bispo Renilton dos An-
jos Oliveira, a missio-

nária Kátia Shislene 
Pereira da Silva Olivei-
ra e os pastores Janil-
do Cririo Moreira e 
Aurelice Santos Silva.

Antes do encerra-
mento da sessão, o pas-
tor Elias Francisco 
Apeles fez uso da tri-
buna para agradecer a 
honraria concedida 

Momento da entrega das moções de aplausos aos representantes da Igreja Batista da Família e da Assembleia de Deus Fruto das Oliveiras

O vereador Antonio 
dos Santos Oliveira 
(PV), o “Toninho Ami-
zade”, elaborou o re-
querimento 68/19, 
aprovado pela Câmara 
Municipal de Jandira 
no dia 19 de março de 
2019 durante a 7ª ses-
são ordinária. O docu-

ZELADORIA. Documento re-
quisitou a recolocação dos 
bancos de cimento na Pra-
ça Anielo Gragnano, locali-
zada na região central de 
Jandira

Preocupação com o conforto dos cidadãos move vereador

Na 7ª sessão ordinária, vereador Toninho Amizade pediu a recolocação dos bancos na Praça Anielo Gragnano

Pastores são homenageados pela Câmara

mento sugere que o 
prefeito Paulo Barufi 
(PTB) determine que 
os bancos de cimento 
da Praça Anielo Grag-
nano, situada no Cen-
tro de Jandira, sejam 
recolocados em caráter
 de urgência.

Toninho justificou o
 requerimento, afir-
mando que a praça 
mencionada é muito 
frequentada por mora-
dores e turistas, em es-
pecial famílias em bus-
ca de lazer. Por isso, ele 
defendeu que o local 

pela Casa e fornecer 
mais detalhes sobre os
 trabalhos que sua ins-
tituição vem prestan-
do à cidade de Jandira 
nos últimos anos, em 
especial no que diz res-
peito ao cuidado fami-
liar proporcionado aos
 fiéis, seja em âmbito 
espiritual, emocional 

ou mesmo físico. “O 
que eu vim fazer aqui 
hoje é entender que a 
Igreja não pode ser só 
‘na cidade’, ela não po-
de ser só ‘para a cida-
de’, mas ela tem que 
ser ‘com a cidade’. En-
tão é uma terceira fase:
 eu entendo que eu não
 posso encher só a mi-

nha Igreja, eu entendo
 que eu preciso encher 
a minha Igreja e fazer 
com que a minha Igre-
ja influencie a cidade. 
[...] O problema da ci-
dade de Jandira não é 
só para os políticos, 
mas é para as Igrejas 
também”, arrematou o
 pastor Elias.

deve sofrer as devidas 
benfeitorias e se tornar
 mais adequado para re-
ceber a comunidade. 

Em plenário, pressi-
onou: “Cabe ao poder 
público cuidar da pra-
ça. Sim, tem que tirar o 
morador de rua, tem 
que limpar, tem que la-
var, mas o banco tem 
que estar lá, senão não 
se justifica um morador
 ir passear na praça, de 
forma alguma. Então 
eu espero que [o reque-
rimento] seja atendido,
 o mais breve possível”.
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A Câmara Munici-
pal de Jandira aprovou,
 na 7ª sessão ordinária 
dada em 19 de março 
de 2019, o requerimen-
to 63/19, elaborado pe-
lo vereador Marcos 
Danilo de Sousa (PV), 
o “Markinhos”, e subs-
crito pelo vereador Ro-
drigo Francisco Rosa 
de Jesus Felipe (MDB),
 o “Bilisca da Feira”. No
 documento, eles pedi-

RECLAMAÇÃO. Requerimen-
to também solicitou a revi-
talização do local e a 
implantação de uma nova 
academia ao ar livre

Vereadores cobram 
construção de muro de
 arrimo no Fátima

Markinhos, em parceria com Bilisca da Feira, propôs melhorias para o Jardim Nossa Senhora de Fátima

ram que o poder exe-
cutivo providencie a 
construção de um mu-
ro de arrimo na esqui-
na entre as ruas 
Ipiranga e John Len-
non, no Jardim Nossa 
Senhora de Fátima.

De acordo com os 
parlamentares, tal so-
licitação se fez neces-
sária devido às 
inúmeras reclamações
 de moradores. Eles 
apontaram que o local 
tem sido usado atual-
mente como ponto de 
descarte de lixo e entu-
lho, causando trans-
tornos e riscos a quem 
habita ou frequenta a 

região.
Aproveitando o en-

sejo, Markinhos e Bi-
lisca demandaram 
ainda a revitalização 
do referido local. “A 
gente foi conversar 
com o secretário de 
obras e ele informou 
que lá não dá para im-
plantar a academia ao 
ar livre sem fazer o 
muro de arrimo, então
 nós fizemos um reque-
rimento solicitando 
que seja feito um muro
 de arrimo, depois o 
plantio de árvore e de-
pois a implantação da 
academia ao ar livre”, 
justificou Markinhos.

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jandira, em 26 de mar-
ço de 2019 durante a 8ª
 sessão ordinária, deba-
teram sobre a necessi-
dade de realizar o 
recapeamento asfálti-
co de diversas vias do 
município. Ao todo, 
três requerimentos 
abordaram o assunto, 
embora cada um soli-
cite a execução desse 
tipo de serviço em 
bairros distintos.

O requerimento 
75/19, apresentado pe-
lo vereador Luciano 
Antonio Barbieri 
(PTB), recomendou à 
Prefeitura a contrata-
ção de uma empresa 
para realizar a reforma
 da pavimentação (ras-
pagem e recapeamen-
to) das ruas Palmeira 

ASFALTO. Três requerimen-
tos de teor semelhante fo-
ram aprovados durante a 8ª
 sessão ordinária e agora se-
guem para a Prefeitura

Câmara Municipal requisita
 o recapeamento de 
diversas ruas de Jandira

Luciano Barbieri cobrou pavimentação de ruas no bairro Parque Santa Tereza

D’Oeste e Santo André,
 no Parque Santa Tere-
za. O parlamentar assi-
nalou que o 
documento foi motiva-
do pelos apelos cons-
tantes dos munícipes, 
que utilizam tais vias e
 sofrem com seu estado
 de conservação.

Também de autoria
 de Luciano Barbieri, o 
requerimento 76/19 
apontou a urgência dos
 serviços de infraestru-
tura e pavimentação de
 todo o trecho da Estra-
da Velha de Itú contido
 no município de Jan-
dira. De acordo com o 
vereador, os morado-
res do local relataram, 
além das péssimas 
condições da via com 
pavimento esburaca-
do, a falta de ilumina-
ção e a ausência de 
delimitação de passei-
os – culminando, por 
conseguinte, em au-
mento dos atos de vio-
lência, despejo de 
entulhos e até mesmo 
invasão das laterais da 

via para construção ir-
regular de moradias.

Outro documento 
que pediu recapea-
mento asfáltico foi o 
77/19, elaborado pelo 
vereador Wanderlei 
Lopes dos Reis (PTB),
 o “Wanderlei Pato”. 
Ele pediu à Prefeitura
 que o serviço fosse 
feito em caráter de 
extrema urgência nas
 seguintes ruas: João 
Longo, Paulino Lon-
go, Aroldo Longo, Ma-
ria Ondina, Maria 
Inês, Mariana, Moisés
 Ramos, Antônio Do-
mingues da Fonseca, 
Francisco José Silvei-
ra, Egídio Joaquim de
 Oliveira, Travessa 
Francisco José Longo,
 Tupinambás, Iracema
 e Márcia. Nesse caso, 
a justificativa para o 
pedido levou em con-
sideração as reclama-
ções dos munícipes 
por conta de remen-
dos, fissuras, ondula-
ções e buracos no 
asfalto.
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Na 7ª sessão ordi-
nária, acontecida no 
dia 19 de março de 
2019, o vereador Jose-
nildo Ribeiro de Frei-
tas (PR), mais 
conhecido como “Véi-
nho”, apresentou o 
requerimento 67/19. 
O texto, aprovado em 
plenário e remetido à 
Prefeitura, solicita a 
compra de espéculo 
auricular descartável 
para otoscópio, um 

SAÚDE. Vereador Véinho solicitou, em caráter de extrema urgência, a aquisição de es-
péculos auriculares descartáveis para a rede de Jandira

Requerimento chama a 
atenção para compra de
 equipamentos médicos

Vereador Véinho quer que os espéculos auriculares usados em Jandira sejam descartáveis

equipamento médico 
que auxilia no diag-
nóstico de doenças 
otorrinolaringológi-
cas.

No momento das 
explicações pessoais, 
o parlamentar expli-
cou de maneira sucin-
ta a função do 
aparelho, destacando 
sua importância du-
rante as consultas 
médicas regulares. 
Ele salientou também

a necessidade da ado-
ção de acessórios des-
cartáveis, a fim de 
garantir mais quali-
dade ao serviço médi-
co prestado em 
Jandira. “Os espéculos
 descartáveis são mais 
higiênicos e evitam in-
fecções, por isso é de 
suma importância a 
compra desse instru-
mento para nossa re-
de pública de saúde”, 
concluiu.

A 8ª sessão ordiná-
ria, realizada na Câma-
ra Municipal de 
Jandira em 26 de mar-
ço de 2019, foi marcada
 pela preocupação com
 a segurança de funcio-
nários e alunos das es-
colas do município. Ao
 todo, quatro requeri-
mentos de teor seme-
lhante sugeriram ao 
poder executivo novas 
medidas de segurança 
em instituições de en-
sino. Tais medidas têm
 o intuito de evitar tra-
gédias como a de Suza-
no, ocorrida no dia 13 
de março, na qual dois 
jovens vitimaram oito 

SEGURANÇA PÚBLICA. Após
 o massacre de Suzano, 
parlamentares aprovaram 
quatro requerimentos 
visando aprimorar a 
segurança das escolas 
jandirenses

Câmara sugere novas medidas de 
segurança para escolas de Jandira

Marcelinho defendeu a presença de guardas e policiais nas escolas, a �m de garantir a segurança de funcionários e alunos

pessoas e, depois, tira-
ram as próprias vidas.

Os documentos 
70/19 e 82/19, de au-
toria do vereador 
Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o 
“Marcelinho”, cobra-
ram da Prefeitura e do
 Governo do Estado de
 São Paulo, respectiva-
mente, a permanên-
cia de um guarda civil
 municipal em cada 
escola municipal e de
 um policial militar em
 cada escola estadual. 
O parlamentar argu-
mentou que tais soli-
citações, além de 
terem sido movidas 
pelos apelos da popu-
lação, se fizeram ne-
cessárias devido aos 
últimos aconteci-
mentos na cidade de 
Suzano, que evidenci-
aram a fragilidade e a 
vulnerabilidade da 
segurança nas escolas
 em geral.

Já o requerimento 
71/19, elaborado pelo 
vereador Rodrigo 
Francisco Rosa de Je-
sus Felipe (MDB), o 
“Bilisca da Feira”, pede
 o reforço da segurança
 em todas as escolas de 
Jandira, por intermé-
dio da contratação de 
uma empresa de segu-
rança, bem como a im-
plantação de câmeras 
de monitoramento em
 suas dependências. De
 maneira contundente,
 o texto exigiu ainda re-
messa de informações 
à Câmara sobre os pra-
zos de realização de 
tais serviços ou das de-
vidas justificativas ca-
so tais demandas não 
possam ser atendidas 
pelo poder executivo.

Por fim, o vereador 
Silvair Soares de Brito 
(PEN), o “Silvio Cabe-
leireiro”, apresentou o
 requerimento 72/19, 
cujo texto recomenda 

ao Governo do Estado 
de São Paulo adequa-
ções de segurança à 
E.E. Profª Josepha 
Pinto Chiavelli, locali-
zada na região central 
de Jandira. Ele justifi-

cou seu pedido afir-
mando que recente-
mente a escola foi alvo
 de uma tentativa de 
ataque devido à vulne-
rabilidade da seguran-
ça no local. “A gente 

está solicitando mais 
segurança, a prevenção
 é a melhor coisa a ser 
feita. Já diz o ditado, 
melhor prevenir do 
que remediar”, defen-
deu Silvio em plenário.



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

O vereador Marcos 
Danilo de Souza, o 
“Markinhos”, apresen-
tou à Câmara Munici-
pal de Jandira o reque-
rimento 81/19 na 8ª 
sessão ordinária, ocor-
rida no dia 26 de março
 de 2019. O documento 
mencionado requer 
que a Prefeitura provi-
dencie, junto à secreta-
ria responsável, o estu-
do e a implantação de 
bueiros inteligentes no
 município.

O parlamentar fri-
sou que os resíduos só-
lidos acumulados nos 
bueiros acarretam inú-
meras ocorrências de 
alagamentos e enchen-
tes durante o período 
de chuvas. Por isso, pa-
ra ele, a adoção de tal 
tecnologia em Jandira 
seria preponderante. 
Quando os requeri-
mentos foram coloca-
dos em discussão, Mar-
kinhos aproveitou a 
oportunidade para ex-

PREVENÇÃO. Implantação 
de cestos coletores pre-
tende prevenir entupimen-
tos e facilitar a manuten-
ção de bueiros

Vereador propõe que cidade
 adote bueiros inteligentes

Na 8ª sessão ordinária, Markinhos esclareceu sobre a importância e o 
funcionamento dos bueiros inteligentes

plicar a importância e o
 funcionamento do sis-
tema.

Ele sintetizou: 
“Acredito que alguns 
vereadores já viram em
 cidades do interior o 
que se chama bueiro 
inteligente. Ele vai 
dentro do bueiro. [...] A 
própria máquina retira
 [o cesto coletor], já vira
 dentro do caminhão e 
coloca no lugar nova-
mente. Então se você 
usava quatro funcioná-

A atenção com as 
chamadas “águas de 
março” – ou seja, as 
chuvas constantes 
que ocorrem nesse 
período do ano, espe-
cialmente no Sudeste
 do Brasil – impulsio-
nou a elaboração de 

MANUTENÇÃO. Dois requeri-
mentos aprovados em ple-
nário mencionaram a exe-
cução de obras que auxiliam
 a vazão da água, tendo em 
vista minimizar possíveis 
transtornos causados pelo 
período de chuvas

Escoamento de água da chuva preocupa vereadores jandirenses

Em plenário, Wanderlei Pato justi�cou seu requerimento pedindo melhorias
 no sarjetão da Rua Lucinda Pires Tempos, no Jardim Gabriela

dois requerimentos, 
aprovados pela Câ-
mara Municipal de 
Jandira na 8ª sessão 
ordinária, em 26 de 
março de 2019. Ambos
 os textos propõem ao 
poder executivo mu-
nicipal obras que con-
tribuiriam para o 
escoamento e a capta-
ção das águas pluviais.

O primeiro, de nú-
mero 78/19, escrito 
pelo vereador Wan-
derlei Lopes dos Reis 
(PTB), o “Wanderlei 
Pato”, solicita a revi-
talização do sarjetão 
na Rua Lucinda Pires 

Tempos, situado em 
frente ao número 306,
 no Jardim Gabriela. 
Segundo o parlamen-
tar, para a apresenta-
ção de tal documento 
na Casa, ele levou em 
consideração as cons-
tantes reclamações 
dos cidadãos, que 
apontaram a condição
 precária do lugar e os 
riscos para motoristas
 e pedestres. “É bem 
complexo, peço a 
atenção do Prefeito 
para esse requeri-
mento”, alertou.

Por sua vez, o re-
querimento 80/19, re-

A Câmara Munici-
pal de Jandira apro-
vou, na 8ª sessão ordi-
nária acontecida em 
26 de março de 2019, o
 requerimento 74/19, 
redigido pelo vereador
 Michel de Oliveira Vi-
ana (PRB). No docu-
mento, ele pede que 
um albergue seja cria-
do em Jandira, por in-
termédio do aluguel 
ou da construção de 
um espaço adequado.

Segundo o parla-
mentar, tal aparato 
atenderia pessoas que
 não tem moradia fixa 
e que, por isso, aca-
bam dormindo ao re-
lento em calçadas e 
praças do município –
 expostas à chuva, ao 
frio e, muitas vezes, a 
agressões físicas. Visi-
velmente emociona-
do, ele ponderou em 
plenário que essa ca-
mada da população é,
 com frequência, colo-
cada à margem da so-

SOCIAL. Iniciativa contem-
pla pessoas em situação 
de rua, garantindo mais 
conforto e dignidade a es-
sa camada da população

Vereador quer criação 
de albergue na cidade

Tocado pelas di�culdades da população em situação de rua, Michel Viana 
chamou a atenção da Prefeitura para o problema

ciedade e esquecida 
pelo poder público.

 “Fiquei feliz, con-
versei hoje com a se-
cretária da Ação Soci-
al e, segundo ela, até 
meados de julho nós 
teremos aqui um es-
paço para acomodar 
essas pessoas. Para, 
no mínimo, terem ca-
ma, cobertor, alimen-
tação. Para que essas 
pessoas sejam trata-
das com dignidade”, 
comemorou Michel 

ao pedir a palavra du-
rante a sessão. Ele ex-
plicou ainda que, na-
quela manhã, foi 
informado que o po-
der executivo já esta-
va viabilizando um 
chamamento públi-
co, a fim de selecio-
nar as associações 
interessadas e que 
preencham os crité-
rios estabelecidos 
para prestar esse ti-
po de atendimento 
na cidade.

rios para fazer a limpe-
za, hoje você vai usar 
dois. E é algo bem sim-
ples, eu estava vendo no
 vídeo, é igual àquelas 
telas de quadra de fute-
bol. Eles fazem a arma-
ção, colocam as telas 
em volta, a água passa, 
a sujeira fica. A máqui-
na vai lá e retira, é bem 
prático. Então eu vou 
pedir para o prefeito 
analisar com carinho 
porque é bem rápida a 
limpeza desse bueiro”.

metido pelo vereador 
Josenildo Ribeiro de 
Freitas (PR), o “Véi-
nho”, pede que a Pre-
feitura viabilize a 
construção de seis es-
cadas hidráulicas pa-
ra captação de águas 
pluviais no bairro Va-
le do Sol, evitando 
erosões e possíveis 
danos aos terrenos. 
“Essas escadas hi-
dráulicas serão cons-
truídas para prevenir 
inundações, garantin-
do o bem estar da po-
pulação e evitando 
danos materiais”, 
finalizou.


