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DESTAQUEDESTAQUE

Esporte ganha destaque em sessão
da Câmara Municipal de Jandira



O vereador Marcos da Silva 
Ferreira (PRB), o “Beda”, apre-
sentou à Câmara Municipal de 
Jandira o requerimento ���/��, 
no qual pediu ao poder executivo 
a contratação de fisioterapeuta, 
em caráter emergencial, para o 
município. Aprovada na ��ª ses-
são ordinária, em �� de setem-
bro de ����, a proposta foi enca-
minhada ao prefeito Paulo 
Fernando Barufi da Silva (PTB).
De acordo com Beda, vários mu-
nícipes apontaram a escassez de 
fisioterapeutas no município, o 

que o impulsionou a desenvolver 
o documento. “Os fisioterapeu-
tas foram embora, acho que fica-
ram dois ou três, porque as cida-
des vizinhas estão oferecendo sa-
lários maiores. Por isso, eu que-
ria que o responsável pela pasta 
[da Saúde] fizesse novos con-
cursos e igualasse o salário, pelo 
m e n o s  c o m  � t a p e v i  e 
Carapicuíba, para que esses pro-
fissionais passassem [no con-
curso] e ficassem aqui na nossa 
rede”, desabafou em plenário.
O parlamentar aproveitou a opor-

tunidade para solicitar que, para-
lelamente a tal contratação emer-
gencial, um concurso público 
também fosse realizado a fim de 
garantir o preenchimento efetivo 
das vagas. Ressaltou ainda a im-
portância dos profissionais de fisi-
oterapia, lembrando que eles 
são essenciais no processo de de-
senvolvimento ou recuperação 
das capacidades motora, física e 
emocional dos pacientes.
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O requerimento ���/��, escrito 
pelo vereador Michel de Oliveira 
Viana (PRB), foi submetido à 
Câmara Municipal de Jandira e 
aprovado na ��ª sessão ordiná-
ria, dada em �� de setembro de 
����. O documento requisitou a 
sinalização horizontal e verti-
cal, bem como a implantação 
de lombada na Rua Marcelino 
da Silva, situada no Núcleo 
Micro �ndustrial Presidente 
Wilson, no Centro de Jandira.
“Peço a sinalização na Rua 
Marcelino, próximo do Assaí e 

do Atacadão. [Aquele trecho] 
está precisando urgentemente 
de sinalização, de lombada, en-
tre outras coisas”, reforçou du-
rante a sessão. O parlamentar 
explicou que a solicitação pre-
tende evitar que acidentes de 
trânsito ocorram, uma vez que 
a falta de sinalização e lombada 
representa riscos aos que tran-
sitam no local. Ele lembrou ain-
da que é dever do poder público 
garantir a segurança dos cida-
dãos.
Outro documento colocado por 

Michel Viana foi o de número 
���/��, no qual pediu que o 
Prefeito Paulo Fernando Barufi 
da Silva (PTB) encaminhasse à 
Câmara cópia da relação de car-
ros locados para atendimento 
da Secretaria de Saúde e cópia 
do contrato vigente celebrado 
entre o poder executivo munici-
pal e a empresa responsável pe-
lo serviço de locação de carros. 
Como justificativa, Michel enfa-
tizou o cumprimento de sua fun-
ção fiscalizadora como verea-
dor.

Na ��ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Jandira, 
acontecida em �� de setem-
bro de ����, o requerimento 
���/�� foi aprovado e enca-
minhado para apreciação do 
poder executivo. O texto, es-
crito pelo parlamentar Marcos 
Danilo de Sousa (PV), o “Mar-
kinhos”, cobrou providências 
da Prefeitura em relação à 
construção de um sarjetão na 
Rua Monteiro Lobato, no 
Jardim Cristino.

Em plenário, o vereador foi en-
fático: “Na [Rua] Monteiro 
Lobato foi feito o recapea-
mento novo e, infelizmente, 
não fizeram o sarjetão”. 
Markinhos afirmou que sua so-
licitação se fundamentou nas 
reivindicações dos próprios 
moradores – há relatos, por 
exemplo, de que a água da 
rua fica empoçada devido à fal-
ta de escoamento adequado, 
causando transtornos e risco 
à saúde da população.

Câmara Municipal de Jandira quer contratação de sioterapeuta

Parlamentar cobra sinalização e implantação de lombada no Centro

Requerimento sugere
construção de sarjetão
no Jardim Cristino
Problema com escoamento
d'água na Rua Monteiro
Lobato motivou solicitação
de Markinhos na ��ª sessão
ordinária

Além de contratação em caráter emergencial, Beda reivindicou a realização de concurso público para futuro preenchimento das vagas

Preocupação com pedestres que passam pela Rua Marcelino da Silva impulsionou requerimento do vereador Michel Viana
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Preocupação com esporte marca sessão
da Câmara Municipal de Jandira

Vereador solicita canalização de córrego no Parque Santa Tereza

Quatro requerimentos, encaminhados ao poder
executivo, pediram melhorias para a área

Luciano Barbieri aproveitou ainda para pedir a limpeza do córrego, que passa sob a Rua Palestina, além da construção
de um alambrado no local

A Câmara Municipal de Jandira 
aprovou na ��ª sessão ordiná-
ria, realizada em �� de setem-
bro de ����, o requerimento 
���/��, redigido pelo vereador 
Luciano Antonio Barbieri 
(PTB). O texto pediu a limpeza 
e a canalização parcial – latera-
is e leito – do córrego que pas-
sa sob a Rua Palestina, no 
Parque Santa Tereza.
Barbieri argumentou que sua 
solicitação pretende atender 
ao apelo dos munícipes, que de-
monstraram preocupação com 
o acúmulo de lixo, a prolifera-
ção de pragas e as enchentes 
que assolam o lugar. Além dis-
so, contou que rachaduras em 
algumas casas têm gerado inse-

gurança nos moradores.
 “As casas têm laudo, foram 
construídas dentro do espaço 
estabelecido – não estão inva-
dindo nada. Mas o córrego pas-
sa bem ao lado, então quando 
chove como hoje, por exemplo, 
a água sobe e se infiltra por bai-
xo das casas. �sso está causan-
do rachaduras nas paredes, [o 
piso] está afundando”, relatou 
d u r a n t e  a  s e s s ã o . 
Aproveitando o ensejo, o parla-
mentar indicou a construção de 
um alambrado no vão existen-
te entre os números �� e �� da 
mesma rua, com o intuito de mi-
nimizar os riscos de queda dos 
cidadãos que circulam pela cal-
çada.

Na ocasião, Luciano Barbieri 
também apresentou o requeri-
mento ���/��, no qual solicitou 
ao prefeito Paulo Barufi (PTB) o 
envio de informações sobre a 
área que pertence à Prefeitura, 
localizada no final da Rua José 
Bonifácio no Jardim Ouro 
Verde. Ele alegou que tal pedi-
do cumpre a função fiscaliza-
dora para a qual foi eleito.
Já o documento ���/��, sub-
m e t i d o  p e l o  v e r e a d o r 
Wanderlei Lopes dos Reis 
(PTB), o “Wanderlei Pato”, re-
quisitou que o departamento 
competente da Prefeitura ela-
borasse um cadastro para agen-
dar os horários de uso dos cam-
pos e quadras de Jandira. 

A prática esportiva traz diversos be-

nefícios físicos e mentais, garantin-

do mais qualidade de vida e longevi-

dade à população. A partir dessa 

perspectiva, a Câmara Municipal de 

Jandira aprovou quatro requerimen-

tos sobre o tema durante a ��ª ses-

são ordinária, ocorrida em �� de se-

tembro de ����.
Todos eles indicaram melhorias fun-

damentais ao aparato esportivo da ci-

dade e seguem agora para as mãos do 

prefeito Paulo Fernando Barufi da Silva 

(PTB).
O requerimento ���/��, elaborado pe-

lo vereador Rodrigo Francisco Rosa de 

Jesus Felipe (MDB), o “Bilisca da 

Feira”, sugeriu a reativação e a refor-

ma da cancha de bocha, situada no gi-

násio central do município. Ele argu-

mentou que vários idosos usavam o lu-

gar com frequência e, hoje, não con-

tam mais com essa opção de lazer. No 

mesmo documento, Bilisca pediu tam-

bém a ampliação do espaço onde as 

aulas de capoeira acontecem, consi-

derando a sugestão de alunos e fre-

quentadores.
Por sua vez, o vereador Josenildo 

Ribeiro de Freitas (PL), o “Véinho”, co-

brou informações sobre a quantidade 

de vagas disponíveis para a prática de 

natação e hidroginástica na cidade. 

Questionou ainda se a Diretoria de 

Esporte pretende montar uma lista de 

cadastro reserva, a fim de suprir os pe-

didos de matrícula nas duas modalida-

des. “Eu estou fazendo esse pedido pa-

ra que nós possamos deixar o nosso 

munícipe mais inteirado, sabendo real-

mente quantas vagas serão cedidas 

pela Prefeitura, tanto para a hidrogi-

nástica quanto para a natação”, sinte-

tizou no momento das explicações pes-

soais.
Já o documento ���/��, submetido pe-

lo vereador Wanderlei Lopes dos Reis 

(PTB), o “Wanderlei Pato”, requisitou 

que o departamento competente da 

Prefeitura elaborasse um cadastro pa-

ra agendar os horários de uso dos cam-

pos e quadras de Jandira. 
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Justiça Eleitoral convoca eleitores de Jandira para o cadastramento biométrico

Acúmulo de entulho chama a atenção
da Câmara Municipal de Jandira

A Justiça Eleitoral convoca os elei-
tores de Jandira para o cadastra-
mento biométrico obrigatório. 
Quem ainda não fez a biometria, de-
ve agendar o atendimento no site 
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-
SP) e comparecer na data e hora 
marcadas, tendo em mãos o docu-
mento de identidade original com fo-
to, um comprovante de endereço re-
cente – emitido nos últimos três me-
ses – e o título de eleitor, se tiver.
Lembrando que o eleitor que não fi-
zer o cadastramento biométrico terá 
o título cancelado. Sem ele, o cidadão 
não pode fazer empréstimos em ban-
cos públicos, renovar matrícula em 

estabelecimento oficial de ensino, ins-
crever-se em concursos públicos, 
tampouco votar ou obter passaporte. 
O prazo para o cadastramento bio-
métrico em Jandira vai até �� de de-
zembro de ����. Evite filas e não dei-
xe a biometria para a última hora, afi-
nal a digital de cada um faz a diferen-
ça no processo democrático.
Para mais informações, acesse o site 
http://www.tre-sp.jus.br/ ou ligue pa-
ra Central de Atendimento ao Eleitor 
(número ���). A ���° Zona Eleitoral 
fica na Avenida Antônio Bardella, 
���, no Jardim São Luiz, em Jandira.

O atendimento é muito simples e pode ser agendado diretamente
no site do TRE-SP

Todos os parlamentares assinaram requerimento pedindo informações
acerca das medidas tomadas em relação
a entulho exibido em reportagem

Na primeira semana de se-
tembro, uma reportagem so-
bre o entulho jogado próxi-
mo ao Viaduto José Manoel 
da Conceição, no Centro de 
Jandira, repercutiu na re-
gião. Preocupados com a situ-
ação ambiental exposta, os 
treze vereadores da Câmara 
Municipal de Jandira decidi-
ram assinar o requerimento 
���/��, exigindo que o pre-
feito Paulo Fernando Barufi 
da Silva (PTB) informasse o 
Legislativo sobre as medidas 
adotadas e o prazo previsto 

para resolver o problema.
Como forma de justificar a soli-
citação, o documento mencio-
nou a reportagem exibida, em 
�� de setembro de ����, pelo 
telejornal SP� da Rede Globo 
de Televisão, que denunciou o 
acúmulo irregular de resíduos 
no local. “A apresentação das 
informações solicitadas é ne-
cessária para prestar os devi-
dos esclarecimentos para a po-
pulação jandirense”, defende-
ram os parlamentares.
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Gério indicou obra como uma contrapartida ao empreendimento residencial existente ao lado 

do ginásio de esportes

Em �� de setembro de ����, na ��ª ses-
são ordinária, o presidente da Câmara 
Municipal de Jandira Rogério Batista 
da Silva (MDB), o “Gério Cabeleireiro”, 
apresentou o requerimento ���/��, no 

q u a l  r e q u i s i t o u  à 
Prefeitura a construção 
de uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) no 
Sagrado Coração.  O 
parlamentar sugeriu ain-
da que tal instalação fos-
se feita num terreno 
que, segundo ele, per-
tence à Prefeitura, situ-
ado próximo ao campo 
de futebol do bairro.
“Além de tirar a munici-
palidade do aluguel, [a 
construção da UBS] tam-
bém visa melhorar a 
acessibilidade dos muní-

cipes”, argumentou. De acordo com o 
vereador Gério, a obra pode ser, inclu-
sive, uma contrapartida à construção 
de duas torres de um edifício residen-
cial, erguido na Rua Maria Aparecida 

Pedrosa, ao lado do ginásio de espor-
tes.
Na mesma ocasião, o presidente tam-
bém colocou o requerimento ���/��, 
elaborado juntamente com o vereador 
Michel de Oliveira Viana (Republica-
nos) e subscrito pelos vereadores 
Franklin Venancio da Silva Netto (PSC) 
e Marcos da Silva Ferreira (Republica-
nos), o Beda. Nesse documento, eles 
pediram informações à Prefeitura so-
bre a existência de contrato celebrado 
entre o poder executivo municipal e 
uma empresa que forneça serviço de 
arbitragem de jogos.
Em caso afirmativo, pediram o enca-
minhamento da cópia do referido con-
trato à Câmara Municipal, bem como 
cópias de todas as possíveis notas fis-
cais de pagamento, incluindo as medi-
ções dos serviços prestados de janeiro 
de ���� até os dias atuais.

Na ��ª sessão ordinária, em �� 
de setembro de ����, o verea-
dor Wanderlei Lopes dos Reis 
(PTB), o “Wanderlei Pato”, sub-
meteu dois requerimentos à 
Câmara Municipal de Jandira, 
nos quais indicou melhorias ao 
Teatro Municipal Luiz Gonzaga, 
localizado no Centro. No pri-
meiro, de número ���/��, ele 
pediu à Prefeitura a construção 
de um camarim adequado no 
fundo do teatro, em caráter de 
urgência.
Pato explicou que seria essen-
cial ter um espaço reservado 
para os artistas, onde pudes-

sem disponibilizar alimenta-
ção, acondicionar materiais 
pessoais ou de palco e ter aces-
so a banheiro para preparação 
prévia. Assim, tal estrutura ga-
rantiria melhor coordenação 
dos eventos culturais e maior 
organização aos artistas. 
Durante as explicações pesso-
ais, ele enfatizou: “Muitas ve-
zes o artista – quando tem 
evento gospel ou qualquer ou-
tro tipo de evento –, precisa já 
ir trocado com a roupa [da 
apresentação]. Às vezes a pes-
soa vai fazer uma peça, então 
se troca no banheiro ou numa 

salinha de lá. O teatro necessi-
ta de um camarim para que os 
artistas da nossa cidade, as 
pessoas que gostam de cultu-
ra, tenham um lugar digno pa-
ra se preparar e oferecer o me-
lhor espetáculo à população”.
Já o documento ���/�� salien-
tou a necessidade de realizar a 
troca do telhado de alumínio 
na parte superior do teatro. O 
parlamentar contou que, por 
vezes, as programações de au-
la são suspensas, tanto devido 
aos vazamentos em dias chu-
vosos quanto ao calor excessi-
vo em dias de sol.

Presidente da Câmara cobra construção
de UBS no Sagrado Coração

Parlamentar solicita benfeitorias ao Teatro Luiz Gonzaga
Após visita às instalações do teatro, Wanderlei Pato percebeu a necessidade de efetuar a construção de um camarim e

a troca do telhado
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A Câmara Municipal de 
Jandira aprovou o Projeto 
de Lei ��/��, com �� vo-
tos favoráveis, na ��ª ses-
são ordinária, realizada 
em �� de setembro de 
����. A propositura foi 
elaborada pelo vereador 
Silvair Soares de Brito 
(Patriotas), o “Silvio 
Cabeleireiro”, e abordou 
a instituição da Semana 
M u n i c i p a l  d e 
Conscientização sobre 
Saúde Mental no calen-
dário oficial da cidade de 
Jandira
Além de sensibilizar a co-
munidade jandirense so-
bre a causa, a matéria vi-
sa promover discussões e 
desenvolver atividades 
sobre saúde mental, com 
o suporte de profissionais 
capacitados, ONGs, asso-
ciações etc. De acordo 
com o parlamentar, a pro-

positura visa ainda pro-
mover o fim do preconce-
ito, estimulando a inclu-
são das pessoas com so-
frimento mental no ambi-
ente familiar e na socie-
dade. “O Executivo pode 
colocar [a semana] ofici-
almente no calendário 
municipal, para fazer 
campanhas de prevenção 
nas escolas e nos setores 
públicos da cidade”, sin-
tetizou em plenário.
Por fim, o texto prevê que 
a Semana Municipal de 
Conscientização sobre 
Saúde Mental será come-
morada anualmente no 
mês de setembro. Além 
disso, a programação e 
as atividades poderão ser 
coordenadas pelas uni-
dades municipais de saú-
de e educação, em parce-
ria com outras esferas do 
poder público. 

Na mesma sessão, Silvio 
apresentou o Projeto de 
Lei ��/��, que pretende 
c r i a r  a  Semana  de 
E n f r e n t a m e n t o  à 
V io lênc ia  Contra  os 
Direitos da Pessoa �dosa, 
e mais dois requerimen-
tos. O primeiro documen-
to, de número ���/��, so-
licitou a implantação de 
uma faixa de pedestre ele-
vada na Avenida Alberto 
Ruffolo, na Vila Anita 
Costa. 
Já o de número ���/�� pe-
diu a reforma e a cober-
tura da quadra poliespor-
tiva da EMEB Marcelo 
Faria Pereira, no Jardim 
Alvorada. Todas as maté-
rias foram aprovadas e se-
guem para a análise do 
prefeito Paulo Fernando 
Barufi da Silva (PTB).

O vereador Marcos Danilo 
de Sousa (PV), o “Marki-
nhos”, apresentou o re-
q u e r i m e n t o     /    à 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Jandira durante a ª ses-
são ordinária, ocorrida em 
 de setembro de . O 
documento solicitou que o 
poder executivo providen-
ciasse o chamamento de 
agentes comunitários de 
saúde (ACS), aprovados no 
último processo seletivo, 
para que o quadro de ser-
vidores da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Jardim 
Gabriela seja preenchido.
O parlamentar aproveitou 

o mesmo documento para 
cobrar o envio de mais um 
médico para a referida uni-
dade. Como justificativa 
para ambos os pedidos, 
Markinhos ressaltou a 
grande demanda diária do 
lugar. “Sou morador do 
Jardim Gabriela e, infeliz-
mente, a população está 
reclamando muito da de-
mora em se passar num clí-
nico [geral]. Eu estive na 
Unidade Básica de Sáude, 
conversei com a responsá-
vel e a UBS do Jardim 
Gabriela é a que tem o mai-
or atendimento na cidade 
hoje. Ainda bem que, gra-

ças a Deus, estamos com 
quatro médicos. Só que 
nem todo dia eles aten-
dem, porque às vezes um 
tem que fazer curso ou visi-
tas a acamados”, relatou.
No mesmo dia, Markinhos 
submeteu também o re-
querimento /, no 
qual indicou a ampliação 
do horário de funciona-
mento da pista de atletis-
mo, passando a ser das h 
às h. Segundo ele, mui-
tos munícipes trabalham 
ou têm outros compromis-
sos e não conseguem utili-
zar o espaço dentro do ho-
rário atual.

Projeto de lei prevê semana de
conscientização sobre saúde mental

Requerimento aponta necessidade de mais agentes de saúde no Gabriela

De autoria de Silvio Cabeleireiro, propositura

pretende sensibilizar a comunidade jandirense,

promovendo debates e esclarecimentos

sobre o tema

Além do chamamento de agentes 

comunitários de saúde aprovados em 

processo seletivo, Markinhos exigiu

mais um médico para a UBS do bairro
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Gério Cabeleireiro apontou que a UBS 

do bairro ainda não dispõe da referida es-

pecialidade; contratação de vigia para o 

local também foi aventada

Atualmente,  as 
G u a r d a s 
Municipais têm um 
papel fundamental 
na sociedade brasi-
leira, uma vez que 
se estabeleceram 
como um elo de in-
tegração entre o po-
der público e a co-
munidade. Nesse 
contexto, o verea-
d o r  M i c h e l  d e 
Oliveira Viana (Re-
publicanos) decidiu 
encabeçar  uma 
M o ç ã o  d e 
Solidariedade, apoi-
ando a aposenta-
doria especial para 
a s  G u a r d a s 
Municipais de to-
das as cidades bra-
sileiras, em relação 
à  P r o p o s t a  d e 
E m e n d a  à 
Constituição (PEC) 
que pretende re-
formar o sistema 

da  P rev idênc i a 
Social.
A p r o va d a  p e l a 
Câmara Municipal 
de Jandira na ��ª 
sessão ordinária, 
acontecida em �� 
de setembro de 
����, a moção enfa-
tizou a relevância 
d a s  G u a r d a s 
Municipais, em es-
pecial no que diz 
respeito ao zelo pe-
lo patrimônio pú-
blico e à defesa dos 
cidadãos. “Os guar-
das municipais são 
indispensáveis à se-
gurança urbana. 
Sua atividade é mu-
ito desgastante físi-
ca, psicológica e 
m e n t a l m e n t e , 
além do fator risco 
de morte que ocor-
re todos os dias no 
combate à crimina-
lidade e à violên-

cia”, argumentou 
Michel Viana.
Por fim, cópias da 
referida reivindica-
ção foram enviadas 
ao Presidente da 
Re p ú b l i c a  J a i r 
Bolsonaro (PSL), 
ao presidente do 
S e n a d o  D a v i 
Alcolumbre (De-
mocratas) e ao pre-
sidente da Câmara 
dos  Depu tados 
Rodrigo Maia (De-
mocratas). Outras 
cópias foram enca-
minhadas ainda ao 
prefeito de Jandira 
Paulo Barufi (PTB), 
ao secretário muni-
cipal de segurança 
Antonio Pessanha 
Cabral e ao coman-
dante geral da GCM 
de Jandira Joylton 
Catai.

Presidente da Câmara solicita dentista para o Sagrado Coração

Na ��ª sessão ordinária, ocorrida 

em �� de janeiro de ����, o requeri-

mento ���/�� passou pela 

Câmara Municipal de Jandira. 

Elaborado pelo presidente da 

Casa, Rogério Batista da Silva 

(MDB), o “Gério Cabeleireiro”, o do-

cumento requisitou à Prefeitura a 

contratação ou o remanejamento 

de um dentista para a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) do Sagrado 

Coração.

Como justificativa, o vereador afir-

mou que a unidade ainda não dis-

põe da referida especialidade. “O 

bairro em questão é onde se en-

contra o maior número de pessoas 

idosas do município – muitas com 

dificuldade de locomoção, com-

plicando a ida a outras unidades de 

bairros próximos para a realização 

do tratamento [odontológico]”, 

compartilhou. Por intermédio do 

mesmo documento, o parlamen-

tar aproveitou para requisitar a 

contratação de um vigia para cui-

dar da UBS.

Ainda na ��ª sessão, Gério sub-

meteu o requerimento ���/��, no 

qual pediu a implantação de uma fa-

ixa elevada para pedestres na Rua 

Carmine Gragnano, no Centro de 

Jandira. Por sua vez, tal solicitação 

tem a finalidade de melhorar a mo-

bilidade e a segurança dos pedes-

tres que passam pela via.

Câmara aprova moção de solidariedade a Guardas Municipais
Documento demonstrou apoio à aposentadoria especial para as Guardas Municipais brasileiras na PEC da reforma da Previdência



O vereador Franklin Venancio da Silva Netto (PSC) 

apresentou dois requerimentos à Câmara Municipal 

de Jandira durante a ��ª sessão ordinária, dada em 

�� de setembro de ����. Ambos sugeriram melhori-

as à Área de Lazer do Trabalhador Mercedes Lovato 

de Lima, popularmente conhecida como Tablado.

O primeiro documento colocado foi o ���/��, no 

qual Franklin pediu que o poder executivo melho-

rasse a iluminação da área de lazer com a instalação 

de novos pontos de iluminação e a utilização de lâm-

padas LED. Para fazer tal pedido, o parlamentar le-

vou em consideração o clamor da população por ma-

is segurança, o aumento substancial de visitantes 

no Tablado e a extinção do horário de verão.

Por fim, o outro requerimento foi o de número 

���/��. Nele, o vereador pediu que a Secretaria de 

Segurança Pública elaborasse um sistema de plan-

tão de viaturas e guardas para permanência na Área 

de Lazer do Trabalhador nos finais de semana e feri-

ados. “Tal solicitação é feita tendo em vista dar mai-

or segurança aos trabalhadores e usuários do local, 

além de buscar dar mais efetividade à defesa do pa-

trimônio público”, alegou em texto.

A fim de embasar o pedido, ele mencionou ainda a re-

gulamentação do patrulhamento preventivo, pre-

visto tanto na Lei Federal ��.���/���� (Estatuto das 

Guardas Municipais), quanto na Lei Municipal 

�.���/����, que instituiu a GCM de Jandira.
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O requerimento ���/��, escri-

to pelo vereador Luciano 

Antonio Barbieri (PTB), foi dis-

cut ido e aprovado pela 

Câmara Municipal de Jandira 

em �� de setembro de ����, 

durante a ��ª sessão ordiná-

ria. No texto, Barbieri pediu ao 

departamento competente da 

Prefeitura, em caráter de ur-

gência, a reforma do escadão 

existente entre as ruas 

Camboriú e �panema, bem co-

mo a instalação de corrimão.

O parlamentar alegou que sua 

solicitação atende aos apelos 

de centenas de munícipes que 

usam o referido escadão diari-

amente, uma vez que ele é a 

via de ligação que conecta o 

bairro à rodoviária, às igrejas 

e aos comércios locais. “Ape-

nas metade do escadão possui 

escada de fato. A outra meta-

de é uma rampa em declive, o 

que pode ocasionar aciden-

tes”, criticou. Justamente por 

ser muito íngreme, Barbieri vê 

a necessidade de colocação de 

um corrimão, que auxiliaria 

em especial a população mais 

idosa que passa pelo lugar.

O outro requerimento do mes-

mo autor, de número ���/��, 

também contemplou o bairro 

do Vale do Sol, a partir do pedi-

do de implantação de um sis-

tema de captação de águas 

pluviais nas ruas Camboriú e 

Maranduva. “Os munícipes 

vêm sofrendo com a grande in-

cidência do acúmulo de águas 

em dias chuvosos, que cau-

sam alagamentos e invadem 

algumas residências”, rela-

tou. Luciano Barbieri explicou 

que, atualmente, não há ne-

nhum sistema de captação 

nas ruas mencionadas, então 

a água acaba escoando pelos 

escadões de forma indevida.

A Câmara Municipal de Jandira aprovou na ��ª 

sessão ordinária, realizada em �� de setembro 

de ����, o Projeto de Lei ��/��, redigido pelo 

vereador Silvair Soares de Brito (Patriotas), o 

“Silvio Cabeleireiro”.  A matéria estabelece que 

todos os assentos dos veículos de transporte co-

letivo público devem ser de uso preferencial a 

idosos, gestantes, mulheres com crianças de 

colo e pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida.

Para tanto, avisos contendo as novas regras se-

rão colocados nos coletivos. “Os avisos devem 

ser fixados ao longo dos veículos, em locais de 

fácil visualização dos usuários”, prevê o texto. 

Após aprovação da Casa, a propositura foi enca-

minhada para sanção ou veto do prefeito Paulo 

Fernando Barufi da Silva (PTB).

Na mesma ocasião, o parlamentar colocou tam-

bém o Projeto de Lei ��/��, no qual pediu a ins-

t i t u i ç ã o  d a  S e m a n a  E d u c a t i v a  d e 

Conscientização para a Prática de Soltar Pipas 

sem o uso de Cerol e Linhas Chilenas. O objeti-

vo da proposta é combater tal atividade e, por 

conseguinte, evitar acidentes.

Aprovado pela Câmara na ��ª sessão ordi-

nária, projeto segue agora para análise do 

poder executivo

Além da reforma do escadão existente entre as ru-

as Camboriú e �panema, requerimento de Luciano 

Barbieri mencionou a instalação de corrimão

Parlamentar cogita
mudanças no Tablado

Projeto de lei propõe que todo assento seja preferencial em Jandira

Além da reforma do escadão existente entre as ruas Camboriú e Ipanema,
requerimento de Luciano Barbieri mencionou a instalação de corrimão

Melhora na iluminação e mais segurança para

a área de lazer foram duas medidas

apontadas pelo vereador Franklin Venancio
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Após resgate de criança,
Câmara Municipal
homenageia envolvidos

Vereador chama a atenção para acesso à informação nas UBS

No dia �� de setembro de ����, uma menina de se-

te anos precisou ser socorrida de Jandira ao 

Hospital das Clínicas, em São Paulo, após engolir 

uma moeda e correr risco de morte por asfixia. 

Participaram do socorro o inspetor Davi da Silva, o 

GCM Leandro Batista de Carvalho e o Dr. Juraci 

José Alves Júnior. Ao ficar sabendo da ação, o vere-

ador Michel de Oliveira Viana (Republicanos) deci-

diu requerer na Câmara Municipal de Jandira uma 

moção de aplausos aos envolvidos.

De acordo com Viana, a Moção de Aplausos ���/�� 

tem a finalidade de reconhecer a importância do 

trabalho desempenhado pelos profissionais men-

cionados diante daquele incidente. O texto conta 

que, ao encontrar mãe e filha tentando chegar à 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jandira, 

os guardas municipais tomaram a frente para abrir 

passagem para o socorro. 
“Eles salvaram uma vida. No dia �� de setembro, a 

criança estava indo para a igreja com sua mãe. No 

caminho, a mãe deu uma moeda de um real para 

que a menina entregasse na igreja, mas ela aca-

bou engolindo a moeda. A viatura estava no patru-

lhamento e se deparou com essa criança em ago-

nia, quase falecendo. Então, eles deram todo o 

apoio e, graças a Deus, ela foi salva”, narrou em 

plenário emocionado.

Como a vítima precisou ser transferida para o 

Hospital das Clínicas (HC), os guardas municipais 

continuaram a escolta, acompanhados pelo Dr. 

Juraci, que garantiu que ela não se asfixiasse no 

percurso. Em virtude dessa mobilização, a menina 

recebeu o atendimento adequado a tempo e, hoje, 

passa bem. O parlamentar planeja entregar, efeti-

vamente, a moção de aplausos aos três homena-

geados na próxima semana, quando o plenário 

contará ainda com a presença da criança e de seus 

familiares.

O inspetor Davi da Silva, o GCM Leandro Batista
de Carvalho e o Dr. Juraci José Alves Júnior
participaram ativamente do socorro

Markinhos quer que informações pertinentes ao usuário sejam afixadas na entrada das unidades de saúde,
como prevê a Política Nacional de Atenção Básica

O requerimento ���/��, redigido pelo 

vereador Marcos Danilo de Sousa 

(PV), o “Markinhos”, passou pela 

Câmara Municipal de Jandira na ��ª 

sessão ordinária, em �� de setembro 

de ����. Nele, o autor solicitou à 

Prefeitura a fixação de informações de 

interesse dos pacientes perto da en-

trada de todas as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), em local visível. O docu-

mento foi aprovado e segue agora pa-

ra as mãos do prefeito Paulo Fernando 

Barufi da Silva (PTB).

“Eu visitei ontem uma unidade de saú-

de e os munícipes têm uma dificulda-

de muito grande, pois às vezes eles 

chegam ao local e não tem nem a foto 

do responsável pela unidade. A gente 

tem uma lei federal que exige não so-

mente isso, mas outras informações. 

Então eu estou encaminhado esse re-

querimento ao prefeito, para que a 

nossa secretária de saúde tome provi-

dências”, cobrou durante a sessão.

Como justificativa, Markinhos apon-

tou a necessidade de promover aos 

jandirenses informações claras, em 

cumprimento ao que estabelece a 

Política Nacional de Atenção Básica. 

Dentre os dados pertinentes, desta-

cou a identificação do local e horário 

de atendimento, o mapa de abran-

gência com cobertura de cada equipe, 

a identificação do gerente de atenção 

básica e dos componentes das equi-

pes, a relação de serviços disponíveis 

e o detalhamento de escalas de aten-

dimento.
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Câmara cobra iluminação LED em bairros de Jandira

Parlamentar quer
contratação de
caminhão triturador
de galhos

Requerimento sugere construção de pista de caminhada no Ouro Verde

Requerimentos colocados por Luciano Barbieri apontaram a necessidade de iluminação LED na Vila Santa Rosa e no Parque Santa Tereza

Beda explicou que o uso do caminhão
triturador de galhos facilitaria o transporte
e a reutilização desse tipo de material

Além da pista de caminhada, vereador Véinho
pediu a revitalização da quadra poliesportiva
existente na Rua José Bonifácio

O vereador Luciano Antonio Barbieri (PTB) 
apresentou à Câmara Municipal de Jandira 
dois requerimentos durante a ��ª sessão or-
dinária, realizada em �� de setembro de 
����. Ambos os documentos foram aprova-
dos e seguem para a apreciação do poder 
executivo.
O primeiro, de número ���/��, pediu que o 
prefeito Paulo Fernando Barufi da Silva 
(PTB) viabilizasse, em caráter de urgência, a 
execução de reforma da pavimentação (ras-
pagem e recapeamento) da Rua Corifeu de 
Azevedo Marques, na Vila Santa Rosa. 
Aproveitou o ensejo para pedir também a co-
locação de lâmpadas LED no local.
O parlamentar alegou que a solicitação se 
fez necessária devido às inúmeras reclama-

ções de moradores que utilizam a via e so-
frem com o estado de conservação da pavi-
mentação. “Já a troca de lâmpadas normais 
por LED valorizará a racionalidade no consu-
mo de energia, pois têm maior vida útil. Além 
disso, trará mais segurança aos munícipes, 
haja vista a maior eficiência luminosa”, con-
cluiu.
O outro requerimento colocado foi o ���/��, 
no qual indicou a substituição de toda a ilumi-
nação do bairro Parque Santa Tereza por ilu-
minação tipo LED. Nesse caso, Barbieri afir-
mou que seu documento foi motivado pelas 
inúmeras reclamações de munícipes, que rela-
taram a troca constante das lâmpadas co-
muns.

A Câmara Municipal de Jandira aprovou o requeri-
mento ���/�� na ��ª sessão ordinária, realizada 
em �� de setembro de ����. Elaborado pelo vere-
ador Marcos da Silva Ferreira (Republicanos), o 
“Beda”, o documento solicitou à Secretaria do 
Meio Ambiente da Prefeitura a contratação de um 

caminhão triturador de galhos.

O parlamentar justificou que as podas de árvores 
resultam em galhos enormes obstruindo tempo-
rariamente calçadas e vias. No entanto, com a uti-
lização desse modelo de caminhão, o tamanho 
dos galhos pode ser reduzido, facilitando o trans-
porte ou até mesmo a reutilização do material.

Em plenário, Beda sintetizou sua proposta: “Eu vi 
esse caminhão sendo usado pela ENEL e observei 
que a Secretaria de Meio Ambiente também pode-
ria usá-lo. Hoje, a Prefeitura poda os galhos, depo-
is vem outra equipe fazer o recolhimento para que 
eles sejam dispensados. Com o caminhão a se-
gunda equipe seria evitada, pois ele tritura tudo e 
a madeira vira pó. E esse material pode, inclusive, 
ser misturado com terra limpa e servir de adubo. 
Poderia até ser doado aos moradores da cidade”.

Na ��ª sessão ordinária, ocor-
rida em �� de setembro de 
����, o requerimento ���/�� 
foi submetido à Câmara 
Municipal de Jandira pelo ve-
reador Josenildo Ribeiro de 
Freitas (PL), o “Véinho”. 
Aprovado na data, o texto re-
quisitou a construção de uma 
pista de caminhada e a revi-
talização da quadra polies-
portiva existente no final da 
Rua José Bonifácio, na Vila 
Ouro Verde, ao lado de onde 
vai ser implantada uma aca-

demia ao ar livre.
“O referido local necessita de 
revitalização. Hoje os mora-
dores fazem suas caminha-
das no bairro, enfrentando 
obstáculos como piso irregu-
lar e inadequado, o que pre-
judica a prática de atividade fí-
sica. Em decorrência do gran-
de impacto nas articulações, 
a incidência de lesões tem si-
do recorrente”, relatou o par-
lamentar, que também é pro-
fessor de educação física.

No que diz respeito à reforma 
da quadra, Véinho argumen-
tou que o lugar não tem es-
trutura adequada atualmen-
te, pois necessita de pintura, 
instalação de alambrado, den-
tre outras benfeitorias. Ele ar-
rematou o documento lem-
brando que essas são reivin-
dicações da comunidade e 
que as intervenções propos-
tas trariam benefícios não só 
para os desportistas, mas pa-
ra os moradores do bairro co-
mo um todo.
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