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A 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira (28/11) aprovou o projeto de Lei Orçamentária da prefeitura jandirense para o 
exercício de 2018. A receita estimada de arrecadação em 2018 para a Prefeitura de Jandira, segundo o projeto, é de R$ 350.735.185,14. As 
três áreas que concentram os maiores valores de custeio e investimento estão ligados às secretarias municipais de Educação (R$ 90.158.745,36),
 Saúde (R$ 73.001.217,01) e Obras, Trânsito e Transporte (R$ 23.378.871,66).  PÁG. 3
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Nomes de agentes de trânsito 
serão publ icados na internet

A última sessão ordiná-
ria em 2017 da Câmara 
Municipal de Jandira, em
 28/11, a 39ª no ano, apro-
vou a obrigatoriedade de a
 Prefeitura publicar na in-
ternet os nomes e códigos

Transparência. Regra, 
aprovada pelos vereadores de
 Jandira, segue resolução do 
Conselho Nacional de Trânsito

dos agentes e autoridades
 de trânsito de Jandira, 
bem como os convênios de
 fiscalização de trânsito ce-
lebrados pelos órgãos e 
entidades de trânsito da 
cidade. A proposta é de 
autoria do vereador Mi-
chel Oliveira Viana (PRB).

“O Conselho Nacional 
de Trânsito editou resolu-
ção estabelecendo a obri-
gatoriedade do Poder 

Público informar em site 
na internet os nomes e có-
digos de todos que possu-
em competência para 
fiscalizar e autuar os mo-
toristas infratores, além 
dos convênios”, explica 
Michel. “Além de obede-
cer a uma regra nacional, 
o objetivo é dar mais 
transparência às informa-
ções da Prefeitura”, disse 
Michel durante a sessão.Vereador Michel Oliveira Viana

Vereador Arverino Xavier da Silva
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Vereador pede contratação 
de apicultor em Jandira

A 37ª sessão da Câma-
ra Municipal de Jandira 
(14/11) aprovou requeri-
mento de autoria do vere-
ador Arverino Xavier da 
Silva (PTB), o “Avelino”, 
solicitando à Prefeitura a 
contratação de um apicul-
tor para a Defesa Civil do 
município.

“A procura pela Defesa 
Civil para retirada de col-

Preocupação. Em outro pedido, Avelino quer que a 
Prefeitura retome atendimento 24h no PS Santa Tereza

meias aumentou muito, e a
 abelha encontrada na mai-
oria das casas é da espécie 
‘Europa africanizada’, que 
é bastante agressiva e que 
oferece risco à população, 
por isso é preciso um espe-
cialista para sua retirada”, 
justifica o vereador.

PS
Avelino também pediu 

à Prefeitura, em requeri-
mento aprovado na 39ª 
sessão ordinária (28/11), 
a retomada do atendi-
mento 24h no Pronto-So-
corro do Jardim Santa 
Tereza. “O pedido atende
 a abaixo-assinado de mo-
radores da região, que são
 obrigados a procurar 
atendimento em locais 
distantes de suas residên-
cias, incluindo no perío-
do noturno”, aponta o 
parlamentar.

PARA VOCÊ
No site da Câmara Municipal de Jandira, você encontra fotos e de vídeos 

das sessões ordinárias. Basta clicar: www.camarajandira.sp.gov.br
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Audiências públicas discutiram a peça orçamentária

Sessão contou com a presença do prefeito Paulo Barufi

TV CÂMARA ON LINE 
Assista ao vivo às sessões pela internet em www.camarajandira.sp.gov.br

Câmara aprova 
Orçamento de 
R$ 350,7 milhões
 para Jandira

A 39ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal de 
Jandira (28/11) aprovou o
 projeto de Lei Orçamen-
tária da prefeitura jandi-
rense para o exercício de 
2018. A receita estimada 
de arrecadação em 2018 
para a Prefeitura de Jan-
dira, segundo o projeto, é 
de R$ 350.735.185,14. As 
três áreas que concentram
 os maiores valores de cus-
teio e investimento estão 
ligados às secretarias mu-
nicipais de Educação (R$ 
90.158.745,36), Saúde (R$
 73.001.217,01) e Obras, 
Trânsito e Transporte (R$
 23.378.871,66). 

A mesma sessão tam-
bém aprovou o Plano Plu-
rianual de Jandira – 
instrumento de planeja-
mento com vigência de 
quatro anos, e que estabe-
lece as diretrizes, objeti-
vos e metas da 
administração pública.

Para acompanhar a vo-
tação do projeto e pedir 
apoio à aprovação, o pre-
feito Paulo Barufi também
 participou da sessão. A 
Câmara concedeu a tribu-
na para que ele pudesse 
falar um pouco da peça or-
çamentária para 2018. 
“Este ano, as realizações 
foram poucas, mas o mo-
mento é de crise. Precisa-
mos agora reorganizar 
para avançar. Esta lei or-
çamentária tem todos os 
objetivos que queremos 
para o ano que vem”, des-

Planejamento. Vereadores também aprovaram o PPA, em 
sessão que teve a presença do prefeito Paulo Barufi

tacou o prefeito.
Barufi aproveitou ain-

da para reforçar a parce-
ria com a Câmara. “Tudo 
passa por aqui, a repre-
sentatividade da popula-
ção está aqui no 
Legislativo. O que quere-
mos é Legislativo e Exe-
cutivo unidos para 
resolver os problemas da 
cidade”, apontou.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Jandira, 
vereador Marcelo Mar-
ques de Souza (DEM), o 
“Marcelinho”, agradeceu 
o reconhecimento do pre-
feito à Casa. “A Câmara 
não é oposição. O objetivo
 comum é unir forças para
 tirar a cidade desta situa-
ção”, afirmou.

Audiências públicas
Antes de colocar na 

pauta de votação no ple-
nário, a Câmara Munici-
pal de Jandira realizou, 
nos dias 17 e 18 de outu-
bro, duas audiências pú-
blicas para debater o 
projeto de Lei Orçamen-
tária da prefeitura jandi-
rense para o exercício de 
2018. A realização da reu-
nião pública é uma exi-
gência legal, e representa
 a oportunidade de a po-
pulação conhecer e deba-
ter sobre os detalhes dos 
investimentos e da recei-
ta que custeará os servi-
ços públicos prestados 
pelo governo municipal 
durante o ano.

Segundo mensagem do
 projeto, assinada pelo pre-
feito Paulo Barufi (PTB), 
o projeto foi preparado 
“num ambiente em que as

condições econômico-fi-
nanceiras do País deman-
dam, para o Município, 
redobrado esforço na ob-
tenção do equilíbrio orça-

mentário, com melhoria 
na arrecadação própria 
através de medidas que 
objetivam a redução da 
inadimplência”.
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Vereadores 
reivindicam obras 
em diversos 
bairros de Jandira

Nova lei  vai  cobrar Sabesp
 por asfalto quebrado

A falta de qualidade téc-
nica nos serviços de reca-
peamento asfáltico especi-
almente da Sabesp, após a 
empresa realizar serviços 
que demandam a quebra 
do asfalto na cidade de Jan-
dira, levou o vereador Mar-
cos Danilo de Sousa (PV), 
o “Markinhos”, a elaborar 
um projeto de lei que esta-
belece diretrizes para a ma-
nutenção do pavimento das
 vias. A proposta foi aprova-
da pela Câmara Municipal
 na 36ª sessão ordinária 
(07/11), e deve seguir agora
 à sanção do prefeito de Jan-
dira.

O projeto já havia sido 
aprovado este ano, mas te-
ve veto do prefeito em fun-
ção de falhas técnicas em 
sua redação. Por recomen-

Pavimentação. Projeto aprovado na Câmara estabelece diretrizes para o recapeamento
 asfáltico, e tem como alvo principal a empresa de saneamento básico

A 37ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal de 
Jandira (14/11) aprovou 
diversos requerimentos 
de vereadores reivindi-
cando à Prefeitura obras 
de melhoria em bairros da
 cidade. 

Dois requerimentos do
 vereador Marcos da Silva 
Ferreira (PRB), o “Beda”, 
se referem a asfalto. Em 
um deles, ele pede o reca-
peamento asfáltico da rua
 Das Rosas (Jardim Marí-
lia), segundo o vereador, 
“em péssimo estado de 
conservação”. No segun-
do, Beda quer que a Pre-
feitura inclua em seu cro-
nograma de obras uma 
operação tapa buraco nos 
bairros Analândia, Bel-
monte, Centenário, Java-
es e Marília. 

Outro pedido relacio-
nado a asfalto é de auto-
ria do vereador Silvair So-
ares de Brito (PEN), o 
“Silvio Cabeleireiro”. Ele
 solicita à Prefeitura obra 
de pavimentação asfálti-

Obras. São benfeitorias em pavimentação asfáltica e tapa
 buraco, além de reforma da Cidade da Criança

Vereador Marcos da Silva Ferreira

ca na rua das Perobas, lo-
calizada na divisa entre 
Jandira e Barueri. “Quan-
do chove há deslizamen-
to de terra no local. Os 
moradores do bairro e da
 rua reclamam constante-
mente, pois se torna im-
possível transitar no local
 nos dias de chuva, e como
 agravante a lama escoa 
para as residências”, jus-
tifica o vereador.

De autoria do vereador 
Franklin Venancio da Sil-
va Netto (PSC), requeri-
mento pede a reforma da 
“Cidade da Criança”, loca-
lizada no Tablado (Área de
 Lazer do Trabalhador). “O
 local encontra-se degrada-
do, com iluminação e to-
madas quebradas nos qui-
osques. Os brinquedos do 
playground estão em sua 
maioria inutilizáveis por 
avarias. Há vidros quebra-
dos nos banheiros, falta bi-
cicletários e há necessida-
de de instalação de pias 
para cada quiosque”, apon-
ta o vereador.

dação do próprio chefe do 
Executivo, Markinhos cor-
rigiu os erros do texto e re-
apresentou a proposta. Em
 resumo, a nova regra esta-
belece diretrizes para que 
empresas permissionárias
 e concessionárias de servi-
ços públicos, como a Sa-
besp, quando realizarem 
serviços de manutenção de
 seus equipamentos no sub-
terrâneo das vias, e cuja exe-
cução demandar recapea-
mento asfáltico, deverão, 
sob pena de multa, obede-
cer a diversos critérios téc-
nicos.

“O que nós mais vemos 
nestes serviços é que a em-
presa deixa tudo bagunça-
do. A Sabesp vai (executar 
a manutenção) e refaz o as-
falto de qualquer jeito, e 

deixa do jeito que está. Es-
ta lei ajudará a fiscalizar es-
tes serviços e até multar a 
Sabesp”, disse Markinhos 
durante a sessão.

Lembrando das emen-
das parlamentares que re-
centemente destinaram re-
ceita para o serviço de 
recapeamento asfáltico em
 Jandira, o presidente da Câ-
mara Municipal, vereador 
Marcelo Marques de Sou-
za (DEM), o “Marcelinho”,
 demonstrou preocupação 
com a possibilidade de a Sa-
besp vir a executar novas 
obras justamente nas ruas
 recapeadas, e parabenizou
 o projeto de Markinhos. 
“Essa questão do asfalto é 
o maior problema nosso, é
 mais antigo, e é com a Sa-
besp”, afirmou.

Foto  i l ustrativa

Foto i lustrativa Foto i lustrativa

Foto i lustrativa Foto i lustrativa
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Conselheiros 
tutelares recebem
 moção de aplauso
Respeito. Homenagem foi 
entregue na última sessão 
ordinária do ano na 
Câmara de Jandira

Além da aprovação da 
peça orçamentária de Jan-
dira para 2018, a última ses-
são ordinária do ano da 
Câmara Municipal (a 39ª, 
dia 28/11) marcou também
 a homenagem aos cinco 
membros do Conselho Tu-
telar da cidade. O requeri-
mento que concedeu 
moção de aplauso aos con-
selheiros tutelares é de au-
toria dos vereadores 
Marcos Danilo de Sousa 
(PV), o “Markinhos”, e 
Marcelo Marques de Souza
 (DEM), o “Marcelinho”.

A homenagem foi em 
atenção ao Dia do Conse-
lheiro Tutelar, comemora-
do em 18 de novembro. O 
requerimento foi aprovado
 na 38ª sessão ordinária 
(21/11), e concedeu a moção
 de aplausos aos conselhei-
ros de Jandira Valdeneia 

Maria Alves da Silva, Edis 
Mar Iza Norberto de Frei-
tas, Laodiceia Ayres de 
Souza Costa, Margarete do
 Vale Calheiros e Marcio de 
Oliveira.

“A homenagem é pro-
posta devido à relevância 
dos serviços prestados pe-
los conselheiros tutelares 
na luta pelos direitos das 
crianças e dos adolescentes
 de nosso município”, traz a
 justificativa do requeri-
mento, assinado por Mar-
kinhos e Marcelinho.

Conselhos
O conselho tutelar é um

 órgão permanente e autô-
nomo, eleito pela socieda-
de para zelar pelos direitos
 das crianças e dos adoles-
centes. Os conselheiros 
acompanham os menores 
em situação de risco e deci-
dem em conjunto sobre 
qual medida de proteção 
para cada caso. O exercício 
efetivo da função de conse-
lheiro constitui serviço pú-
blico relevante e quem o 

Vereador Marcos Danilo de SousaVereador presidente Marcelo Marques de Souza

Conselheiros tutelares na Câmara de Jandira

pratica deve ser pessoa idô-
nea, de acordo com o Esta-
tuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

Pelo estatuto deve haver,
 no mínimo, um Conselho 
Tutelar em cada município

e em cada região adminis-
trativa do Distrito Federal, 
como órgão integrante da 
administração pública lo-
cal, composto de cinco 
membros escolhidos pela 
população local para man-

dato de quatro anos. Para a
 candidatura a membro do 
Conselho, são exigidos os 
seguintes requisitos: reco-
nhecida idoneidade moral,
 ser maior de 21 anos e resi-
dir no município.

Alunos com diabetes 
poderão ter alimentação
 diferenciada na escola
Dieta. Projeto aprovado pela Câmara estende benefício 
também a estudante obeso ou com hipertensão

Estudantes diabéti-
cos, hipertensos ou obe-
sos poderão receber na 
escola uma alimentação 
diferenciada para preve-
nir o agravamento dessas 
doenças. É o que propõe 
projeto aprovado na 38ª 
sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de Jan-
dira (21/11), de autoria 
conjunta dos vereadores 
Josenildo Ribeiro de 
Freitas (PR), o “Véinho”, 
e Marcos Danilo de Sou-
sa (PV), o “Markinhos”.

Denominado “Progra-
ma de Alimentação Dife-
renciada para Crianças 
Portadoras de Diabetes, 
Hipertensão e Obesidade 
na Rede Municipal de 
Ensino”, a medida prevê 
a o fornecimento de me-
renda composta por ali-
mentos considerados 
saudáveis a estes estu-
dantes, a partir da elabo-
ração de um cardápio es-
pecial pela Secretaria 
Municipal de Saúde. O 
diagnóstico destes estu-

dantes também deverá 
ser disponibilizado pela 
pasta à Secretaria de 
Educação.

“Há necessidade de se 
tratar a educação alimen-
tar como uma política 
pública interdisciplinar e 
prioritária para que a po-
pulação brasileira possa 
apresentar melhores in-
dicadores de saúde”, traz 
a justificativa do projeto, 
assinada por Véinho e 
Markinhos. “A discussão 
teórica do tema educação 
alimentar nas escolas e a 
prática da alimentação 
saudável na merenda es-
colar são duas iniciativas 
muito importantes no 
combate aos indicadores 
de obesidade”, afirmam 
os parlamentares.

Para virar lei, o projeto 
depende ainda de sanção 
do prefeito de Jandira.

Foto i lustrativa
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Vereador Franklin Venancio da Silva Netto

Jandira poderá destacar os 
melhores estudantes da rede
Desempenho. Projeto que 
cria o “Diploma Aluno 
Destaque: Avançar e 
Vencer” foi aprovado pela 
Câmara Municipal

Os melhores estudantes
 da rede municipal de ensi-
no de Jandira, sejam os que
 obtêm as melhores notas 
ou os que demonstrarem 
avanço progressivo de de-
sempenho escolar, pode-
rão ser contemplados com
 uma homenagem especial 
da Prefeitura. A proposta 
consta de projeto de lei 
aprovado pela Câmara 
Municipal, durante a 37ª 
sessão ordinária em 14/11.

A homenagem, intitula- Vereador Luciano Barbieri 

Carteira de vacinação será 
obrigatória na matrícula escolar
Precaução. Medida visa reforçar prevenção a doenças em crianças de Jandira; caso vacinação
 não esteja em dia, pais deverão providenciar a atualização em 15 dias e reapresentar caderneta

Projeto de lei aprovado 
durante a 36ª sessão ordi-
nária da Câmara Municipal
 de Jandira (07/11) estabele-
ce a obrigatoriedade de pais
 apresentarem a carteira de
 vacinação dos filhos, no ato
 da matrícula escolar. A re-
gra valerá para escolas pú-
blicas ou privadas, e no ca-
so de a caderneta não 
conter todos os registros da
 aplicação das vacinas obri-
gatórias, os pais terão pra-
zo de 15 dias para reapre-
sentar a carteira atualizada.

De autoria do vereador 
Franklin Venancio da Silva 
Netto (PSC), a proposta diz 
ainda que, caso os pais não 
providenciem as vacinas 
que faltam na caderneta, a 
matrícula não será negada, 
mas caberá à instituição de 
ensino comunicar formal-
mente o fato ao Conselho 
Tutelar para providências. 
“Hoje não é feito nada para 
que se fiscalize a vacinação”,

da “Diploma Aluno Desta-
que: Avançar e Vencer”, é 
de autoria do vereador Lu-
ciano Barbieri (PTB), e de-
verá ser entregue anual-
mente pela Prefeitura de 
Jandira em solenidade es-
pecial. O projeto depende 
ainda de sanção do prefei-
to para se tornar lei.

Os pais destes alunos, 
segundo ainda o projeto, 
também serão homenage-
ados. “O objetivo é incenti-
var os alunos da rede muni-
cipal de ensino a aplicarem
-se de uma melhor e maior 
forma aos estudos, propor-
cionando o desenvolvi-
mento integral da pessoa 
humana, e também reco-
nhecer e homenagear os 

pais ou responsáveis legais,
 que tanto se dedicam em 
apoiar e criar as melhores 
condições aos estudantes”,
 justifica Luciano.

Prêmio a professores
Na mesma sessão, Luci-

ano Barbieri teve aprova-
do requerimento de sua 
autoria, sugerindo que a 
Prefeitura crie também o 
“Prêmio Professor Desta-
que do Ano”. O vereador 
incluiu o texto de um ante-
projeto de lei, que sugere 
premiação de R$ 14 mil di-
vididos entre os melhores 
professores, mediante ins-
crição de projetos pedagó-
gicos avaliados por uma 
comissão da Prefeitura.

alertou o vereador durante 
a sessão.

Segundo ele, a negligên-
cia na aplicação das vacinas
 obrigatórias podem provo-
car danos irreversíveis. “E 
esta exigência propiciará 
um instrumento de eficácia
 significativa para o cumpri-

mento das responsabilida-
des familiares, bem como 
salvaguardar o bem-estar e 
a saúde de nossas crianças”,
 justifica Franklin na mensa-
gem do projeto.

Para virar lei, o projeto 
depende ainda de sanção do
 prefeito de Jandira.
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Pizza mista não 
poderá custar o 
preço da mais cara

Pizzarias em Jandira que
 venderem pizzas com dois 
ou mais sabores não pode-
rão mais cobrar do consu-
midor o valor mais alto do 
produto. É o que estabelece
 projeto de lei aprovado na 
36ª sessão ordinária da Câ-
mara Municipal (07/11), de 
autoria do vereador Antônio
 dos Santos Oliveira (PV), o 
“Toninho Amizade”.

Pela proposta, as pizzari-
as ou restaurantes terão que
 cobrar um valor médio cal-
culado a partir dos preços de
 cada sabor, no caso dos pe-
didos de pizzas mistas. Se-
gundo Toninho Amizade, 
Jandira possui diversas piz-
zarias, restaurantes e lan-

Preço justo. Câmara de Jandira aprovou lei que obriga 
estabelecimentos a cobrar, no caso de pizza de dois ou mais
 sabores, o valor médio entre os dois preços

chonetes que de forma cos-
tumeira cobram pelo preço 
maior sem uma justificativa
 plausível, sendo uma vanta-
gem excessiva em prol do 
comerciante. 

“Este projeto visa prote-
ger o consumidor e proibir 
uma prática sem sentido, e 
de forma clara e objetiva im-
pedir a cobrança indevida da
 pizza mista pelo maior valor.
 A justificativa do tempo gas-
to a mais pelo pizzaiolo para 
montar uma pizza de dois ou
 mais sabores é irrelevante e 
não justifica a cobrança in-
devida”, defende Toninho.

Para virar lei, o projeto 
depende ainda de sanção do
 prefeito de Jandira.

Benfeitorias para as áreas de 
esporte,  saúde e zeladoria

A 38ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal de 
Jandira (21/11) aprovou re-
querimentos solicitando à
 Prefeitura diversas obras 
de reforma e de construção
 de novos próprios públicos
 para atender a população.

Dois deles são de auto-
ria do vereador Silvair So-
ares de Brito (PEN), o “Sil-
vio Cabeleireiro”. Ele pede
 a reforma geral no campo 
de futebol do Jardim Bro-
tinho, incluindo vestiários,
 iluminação, gramado e de-
marcação do campo; e 
também a revitalização da
 Praça União, no Jardim Vereador Silvair Soares de Brito

Indicações. Câmara de Jandira encaminha pedidos para 
reformas em campo de futebol, praças e posto de saúde

Analândia, com a coloca-
ção de bancos, pintura, li-
xeiras, paisagismo e nova 
iluminação. 

Já o vereador Rodrigo 
Francisco Rosa de Jesus 
Felipe (PMDB), o “Bilisca 
da Feira”, quer a reforma da
 UBS do Jardim Gabriela e a
 colocação de uma placa de 
identificação. “O local apre-
senta vários problemas em
 suas instalações, causando 
transtornos para os profis-
sionais e usuários da unida-
de. Também há falta de ma-
teriais de escritório e 
móveis como armários e 
cadeiras”, justifica Bilisca. Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe

Vereador Antônio dos Santos Oliveira
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Vereadores pedem pavimentação e tapaburaco
Serviços municipais. 
Requerimentos aprovados na
 Câmara Municipal reivindicam
 obras no Jardim Mazé, Vila 
Analândia e Via Popi

O presidente da Câma-
ra Municipal de Jandira, 
vereador Marcelo Marques
 de Souza (DEM), o “Mar-
celinho”, teve aprovado re-
querimento de sua autoria
 na 38ª sessão ordinária 
(21/11), pedindo à Prefei-
tura a realização de uma 
operação tapa-buraco no 
Jardim Mazé. “A solicita-
ção é feita tendo em vista o
 péssimo estado que se en-
contram as ruas do bairro,

Tolerância zero. Uma hora
 de fumo de narguilé pode 
equivaler ao consumo de 
100 cigarros comuns

Consumo de narguilé por menores 
em locais públ icos será proibido

Comandante da Guarda Municipal de Jandira, Joylton Catai

A última sessão ordiná-
ria em 2017 da Câmara Mu-
nicipal de Jandira, em 28/11,
 a 39ª no ano, aprovou proje-
to de lei do vereador Jose-
nildo Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Véinho”, que proí-

be a menores de 18 anos de 
idade o uso de narguilé e/ou
 arguilé em locais públicos e 
coletivos privados. A Guar-
da Municipal fica autoriza-
da a apreender os materiais
 em caso de flagrante, e lojas
 serão multadas em caso de 
descumprimento.

“O objetivo é não estimu-
lar os jovens ao uso do fumo,
 que tantos males causam à 
saúde das pessoas, princi-

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

palmente dos adolescentes.
 Sabe-se que uma hora fu-
mando narguilé equivale ao
 consumo de 100 cigarros 
comuns”, justifica Véinho. 
Durante a sessão, o coman-
dante da Guarda Municipal
 de Jandira, Joylton Catai, 
usou a tribuna para falar dos
 males do narguilé à saúde.

O que é
O narguilé é uma espé-

cie de cachimbo de água de
 origem oriental, utilizado 
para fumar tabaco aroma-
tizado. Além desses nomes,
 de origem persa, e de vari-
antes como arguile, muito 
usada em certos países ára-
bes, também é chamado de
 xixa (substantivo feminino.
 Há diferenças regionais no
 formato e no funcionamen-
to dos cachimbos d'água, 
mas o princípio comum é o

fato de a fumaça passar pe-
la água antes de chegar ao 
fumante.

Um dos problemas 
apontados pelo coman-
dante da Guarda de Jandi-
ra é justamente o fato de 
que há jovens que mistu-
ram substâncias à água, 
muitas vezes entorpecen-
tes, para que o ato de fu-
mar pelo narguilé exerça 
a função de droga.

com muitos buracos e as-
falto desgastado, causando
 grandes transtornos”, jus-
tifica Marcelinho.

A mesma sessão apro-
vou outro requerimento, 
este de autoria do vereador
 Franklin Venancio da Sil-
va Netto (PSC), solicitan-
do obra parecida à Viela 
Caiapós, localizada entre 
as ruas Carlos Pereira Lei-
te e Kinzo Fugi, na Vila 
Analândia – o parlamentar
 quer que a Prefeitura faça 
a reforma com pavimenta-
ção da viela, além de im-
plantar boca de lobo e em-
placamento com o nome 
da via. “Os moradores rela-
tam que há 40 anos a viela 

não passa por manutenção,
 e que não possui placa de 
identificação, o que dificul-
ta a localização dos entre-
gadores em geral”, explica 
Franklin.

Já os vereadores Michel
 de Oliveira Viana (PRB) e 
Josenildo Ribeiro de Frei-
tas (PR), o “Véinho”, rei-
vindicam à Prefeitura o re-
capeamento asfáltico da 
rua Martin Luther King na
 Vila Popi. “Esta rua preci-
sa com urgência de reparos
 no asfalto, pois trafega por
 ali um número considerá-
vel de carros, ônibus e pe-
destres”, traz a justificati-
va assinada pelos 
parlamentares.
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