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Perante o avanço do novo coronavírus na região, a Câmara 
Municipal de Jandira decidiu adotar medidas ainda mais rígidas 
para prevenir a contaminação da comunidade jandirense.
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Parlamentar cobra protocolo de 
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Presidente quer programa de 
assistência técnica para habitação 
de interesse social em Jandira

Inscrições para o concurso público 
são prorrogadas
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proteção na praça de eventos de 
Jandira

Câmara aprova projeto que 
reestrutura o quadro de pessoal da 
Prefeitura de Jandira

Projeto de Lei quer isenção de IPTU 
para portadores de doenças graves

Sessão Solene comemora Dia 
Internacional da Mulher

Vereador indica isenção de IPTU às 
pessoas afetadas por enchentes ou 
alagamentos

Parlamentar quer construção de 
creche vertical no Jardim Stella 
Maris

Vereador sugere cartão para a 
compra de material escolar
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DESTAQUEDESTAQUE
Expediente Ordinário da Câmara é suspenso
por tempo indeterminado devido ao
novo coronavírus



Informativo do Poder Legislativo de Jandira | Ano XIII - Edição nº 148 - Março/2020

Câmara
Jornal da

Pág. 02

Perante o avanço do novo coronavírus na região, 

a Câmara Municipal de Jandira decidiu adotar me-

didas ainda mais rígidas para prevenir a conta-

minação da comunidade jandirense. Desse mo-

do, no dia �� de março de ����, a Mesa Diretora 

da Casa publicou o Ato da Mesa Nº ��/��. Nele, 

estabeleceu os procedimentos e regras para fins 

de prevenção à infecção e à propagação do novo 

coronavírus (COV�D-��) no âmbito do legislativo 

municipal. A decisão vai vigorar por prazo inde-

terminado ou até que outro Ato disponha em con-

trário.

O texto prevê, no artigo �º, a suspensão do 

Expediente Ordinário da Câmara. Ou seja, ape-

nas os vereadores, assessores e servidores que 

ocupem cargo de direção ou chefia – cuja atua-

ção seja imprescindível às atividades essenciais 

do órgão – terão acesso ao prédio. Aos demais 

prevalece o regime de plantão ou tele-trabalho, 

também conhecido como home office. As 

Sessões Ordinárias também ficam suspensas, 

bem como a realização de outros eventos coleti-

vos – abrangendo, inclusive, sessões solenes, au-

diências públicas e visitação institucional.

Em caso de matéria urgente a ser deliberada, 

Sessões Extraordinárias podem ser convocadas, 

como prevê o Regimento �nterno. Tais sessões se-

rão realizadas com as portas fechadas, sem a 

presença do público. Elas serão transmitidas ao 

vivo pela TV Câmara Jandira (canal ��.� da 

Multimídia TV) e disponibilizadas pelo site 

http://camarajandira.sp.gov.br e pelo canal ofi-

cial da Câmara no YouTube.

Por sua vez, o artigo �º estipula que os vereado-

res, servidores e demais colaboradores que esti-

veram em locais onde houve infecção pelo novo 

coronavírus, constantes na lista do Ministério da 

Saúde, ficarão afastados de suas atividades por 

até �� dias. Além disso, a permanência em regi-

me de trabalho remoto fica facultada aos servi-

dores com mais de �� anos, portadores de doen-

ças respiratórias, crônicas ou com problemas 

imunológicos, além de gestantes e indivíduos 

com filhos menores de um ano.

Tal dispensa se estende aos vereadores no que 

diz respeito ao comparecimento às Sessões 

Extraordinárias, assim como a servidores e vere-

adores que residam com pessoas enquadradas 

nos itens mencionados anteriormente. 

Entretanto, as dispensas não se aplicam aos fun-

cionários que integram o quadro de segurança 

do legislativo municipal jandirense. Por fim, o ar-

tigo �º estabelece ainda que a Presidência e a 

Diretoria Geral podem adotar outras medidas ad-

ministrativas necessárias ao cumprimento do 

Ato mencionado.

Coronavírus: Expediente Ordinário da Câmara é suspenso por tempo indeterminado
Novos procedimentos e regras, publicados em Ato da Mesa Diretora, visam evitar a propagação do vírus
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No dia �� de março de ����, após o primeiro registro do 

novo coronavírus no município, a Câmara Municipal de 

Jandira realizou uma reunião com representantes da 

Secretaria Municipal de Saúde e demais entidades ligadas 

à área. Na data, o cenário atual da pandemia no Brasil e 

no mundo foi discutido, assim como as próximas medidas 

a serem adotadas na cidade para conter sua dissemina-

ção.
A Dra. Ana Cláudia Barbosa Oliveira, coordenadora da 

Vigilância Sanitária e Saúde, ficou incumbida de orientar 

parlamentares e funcionários da área da Saúde sobre as 

características do vírus, sintomas da doença, meios de 

transmissão e formas de prevenção. A médica enfatizou 

que as principais armas contra o novo coronavírus são a hi-

gienização das mãos, seja com o uso de sabão ou álcool 

gel, e o distanciamento social temporário – preconizados 

tanto pelo Ministério da Saúde brasileiro, quanto pela 

OMS (Organização Mundial da Saúde).
Aproveitou a ocasião para aconselhar que, nesse momen-

to, os munícipes evitem idas aos postos e prontos-

socorros sem uma razão efetiva. Assinalou ainda que, ape-

sar da apreensão inicial, a população em geral não precisa 

fazer uso de máscaras, uma vez que tal postura pode afe-

tar a oferta de insumos médicos aos estabelecimentos de 

saúde. “A máscara é uma medida protetiva para o doente 

respiratório. Quais são os profissionais que devem usar a 

máscara? Só quem tem contato direto com o doente”, ex-

plicou.

Coronavírus: Câmara Municipal de Jandira 
discute medidas com representantes da 
Sáude
Reunião debateu o avanço da doença na região, bem como as iniciativas a serem 
adotadas pelo poder público jandirense a fim de minimizar suas consequências
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A Câmara Municipal de Jandira pu-
blicou, em �� de março de ����, a 
�ª Rerratificação do Concurso 
Público ���/����, no qual prorro-
gou o prazo para as inscrições do 
certame. Abertas em �� de março, 
as inscrições poderão ser feitas até 
as ��h�� do dia �� de abril de ����.
A realização da prova, por sua vez, 
está prevista para o dia �� de maio 
de ����, num domingo. Tal data, 
entretanto, está sujeita à altera-
ção, a critério da administração da 
Câmara, em decorrência do estado 
de emergência ocasionado pelo 

avanço do coronavírus (COV�D-��) 
no País.
Já o Termo de Convocação para a 
prova objetiva – contendo informa-
ções sobre o local, a data e o horá-
rio de realização das provas – deve 
ser publicado no site www.igecs-
.org.br a partir de �� de maio.
Outra mudança diz respeito à en-
trega de títulos e respectivo formu-
lário. Agora os documentos pode-
rão ser enviados através do e-mail 
requerimento@igecs.org.br , até 
no máximo um dia útil após o en-
cerramento das inscrições.

A Câmara Municipal de Jandira realizou, em 

�� de março de ����, uma Sessão Solene em 

celebração ao Dia �nternacional da Mulher. O 

presidente Rogério Batista da Silva (MDB), o 

“Gério Cabeleireiro”, enfatizou o papel funda-

mental das mulheres na construção da socie-

dade brasileira, garantindo voz na tribuna a al-

gumas representantes jandirenses.
A primeira a falar em plenário foi a GCMF sub-

inspetora Jailma de Souza, integrante do 

Projeto Guardiã Maria da Penha na cidade. Ela 

aproveitou a oportunidade para chamar a 

atenção para a questão da violência contra a 

mulher, ainda tão comum no Brasil. “Muitas 

vezes o machismo não é algo que acontece 

por acaso, é algo que já está na sociedade. 

Vem da criação, pois nós fazemos parte de 

uma cultura com um patriarcado muito forte, 

com um pensamento machista muito forte. 

Mas cabe a nós – principalmente nós mulhe-

res – mudarmos esse pensamento. Então, to-

da a vez que a mulher perceber que está num 

relacionamento abusivo, que os direitos dela 

estão sendo feridos, deixados de lado, que 

ela está sendo prejudicada... O que ela deve 

fazer? Ela precisa denunciar essa violência do-

méstica sofrida”, sintetizou a sub-inspetora.
Por sua vez, a ex-vereadora Maura Soares 

(PT) lembrou que o dia �� de março é, acima 

de tudo, um dia de “luto e luta”, cobrando ma-

is igualdade e representatividade no País. “Va-

mos nos preparar, nos empoderar e cortar es-

sas correntes. Vamos propor mais candidatu-

ras, para fazermos parte dos parlamentos. A 

presença da mulher no meio político faz a dife-

rença, porque nós trabalhamos melhor a for-

mulação de políticas públicas voltadas para a 

sociedade”, defendeu Maura.
Márcia Barufi, primeira-dama e presidente do 

Fundo Social de Solidariedade do município, 

também fez uso da palavra. Além de parabe-

nizar as mulheres pela data, ela reforçou o 

apelo por maior participação feminina na polí-

tica da região. “Nós somos a maioria e tam-

bém votamos, então vamos trazer mais mu-

lheres para a política. [...] A gente luta há dé-

cadas, há séculos, mas a luta continua”, pon-

derou a primeira-dama. Discursaram ainda o 

ex-prefeito Alan Kardec e o vereador Franklin 

Venancio da Silva Netto (PSC). Ambos sauda-

ram a figura feminina, enaltecendo alguns de 

seus atributos considerados essenciais para a 

consolidação de uma coletividade mais justa.

Inscrições para Concurso Público são prorrogadas

Sessão Solene comemora Dia Internacional da Mulher

Novo prazo se estendeu até ��h�� do dia �� de abril

Legislativo municipal garantiu espaço na tribuna a representantes das mulheres, que aproveitaram para clamar por mais respeito,

igualdade e engajamento

ATENÇÃO
CONCURSO PÚBLICO

-2020-

ATENÇÃO
CONCURSO PÚBLICO

-2020-
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Medida visa consolidar e expandir os serviços públicos ofertados à população, em especial nas 

áreas da saúde, planejamento urbano e zeladoria

A Câmara Municipal de Jandira aprovou na 
�ª sessão ordinária, realizada em �� de 
março de ����, o Projeto de Lei 
Complementar ��/�� com �� votos favorá-
veis. A propositura, encaminhada à Casa 
pela Prefeitura, pretende reestruturar o 

quadro de pessoal, promo-
vendo uma readequação 
no que concerne à criação, 
extinção, alteração de refe-
rências e redenominação 
de cargos públicos de pro-
vimento efetivo.
“As alterações propostas 
neste projeto de lei têm co-
mo escopo possibilitar a re-
estruturação do quadro de 
pessoal na Administração 
Municipal, preparando-a 
para a assunção de com-
promisso, cada vez mais 
forte, com a consolidação 
e expansão dos serviços 
públicos ofertados à popu-
lação de Jandira, principal-

mente nas áreas da saúde, planejamento 
urbano e zeladoria”, defende a matéria.  
Além disso, outra justificativa para tais mu-
danças, segundo o texto, é a necessidade 
de realização de novo concurso público pa-
ra o exercício de ����. 

Por intermédio de mensagem de lei, o pre-
feito Paulo Fernando Barufi da Silva expli-
cou que o projeto não acarretará aumento 
direto nas despesas com pessoal, uma vez 
que a criação de cargos e aumento de refe-
rências tiveram seus efeitos contrabalan-
çados pela redução de despesa potencial 
com a extinção de cargos na mesma pro-
porção. Em plenário, os parlamentares co-
mentaram a iniciativa durante a votação. 
“Essa readequação foi muito importante, 
assim como as emendas propostas pelo 
Legislativo. [...] Nós temos que valorizar 
os profissionais que aqui estão, para que 
eles não queiram ir embora do nosso muni-
cípio – que é o que tem ocorrido com vários 
funcionários. Hoje nós estamos sem vários 
atendimentos, porque o salário [atual] é 
muito baixo. Então as pessoas não têm inte-
resse, principalmente as que são formadas 
em faculdade preferem trabalhar em ou-
tros municípios a trabalhar em Jandira”, en-
fatizou o vereador Franklin Venancio da 
Silva Netto (PSC).

Na �ª sessão ordinária, ocor-
rida em �� de março de 
����, o requerimento ��/�� 
foi aprovado pela Câmara 
Mun i c i pa l  de  Jand i ra . 
Redigido pelo vereador 
Antonio dos Santos Oliveira 
(PV), o “Toninho Amizade”, o 
documento so l i c i tou à 
Prefeitura a construção de 
uma creche vertical na Rua 
Maria Joana Leopoldina, no 
Jardim Stella Maris – onde, 
atualmente, há uma acade-
mia ao ar livre.
Segundo o parlamentar, o ba-

irro ainda não tem uma cre-
che embora a demanda da re-
gião seja grande. “O prefeito 
tem que fazer uma creche 
vertical no local. Espero que 
seja feita, pois é um lugar 
que, hoje, está sendo usado 
indevidamente – para uso de 
entorpecente, por exemplo”, 
explicou durante a sessão.
Outro requerimento coloca-
do por Toninho Amizade foi o 
de número ��/��, no qual pe-
diu o conserto dos degraus 
do escadão existente entre 
a s  r u a s  C a m b o r i ú  e 

Maranduva, no Vale do Sol. 
De acordo com moradores, o 
lugar foi danificado pela 
Sabesp durante uma manu-
tenção na rede de esgoto. 
“Para que a população possa 
transitar com segurança, foi 
feito um ofício para a Sabesp 
e, em resposta, alegaram 
que [o conserto] não é de 
responsabilidade deles”, con-
tou o vereador. Os muníci-
pes afirmam que os degraus 
estão perigosos, o que re-
presenta risco de queda e fe-
rimentos aos transeuntes.

Câmara aprova projeto que reestrutura o
quadro de pessoal da Prefeitura de Jandira

Parlamentar quer construção de creche vertical no Jardim Stella Maris
Por intermédio de requerimento, Toninho Amizade explicou que a demanda por vagas em creche no bairro é grande
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Vereador Luciano Barbieri aproveitou para pedir ainda a determinação de horário de abertura 

e fechamento da área

A Câmara Municipal de Jandira aprovou o 

requerimento ��/��, submetido pelo vere-

ador Luciano Antônio Barbieri (PTB), na �ª 

sessão ordinária acontecida no dia �� de 

março de ����. No documento, Barbieri 

apontou a necessidade de 

colocação de grades de pro-

teção ao redor da praça de 

eventos da cidade.
O parlamentar argumen-

tou que o cercamento do lu-

gar traria mais segurança 

para seus frequentadores. 

“Nós temos a praça de 

eventos que está sendo re-

formada, é um espaço ba-

cana que nosso município 

tem. Todas as vezes em 

que há festas naquele lo-

cal, é preciso pagar uma 

empresa para fazer o fechamento da área. 

E aquelas placas colocadas são pagas por 

dia, então é um valor altíssimo que, uma 

ou duas vezes por ano, tem que ser pago. 

[...] A colocação das grades traria mais se-

gurança à praça de eventos e, sempre que 

tivesse festa, se evitaria pagar para colo-

car as placas”, esclareceu Barbieri, que 

aproveitou para pedir ainda a determina-

ção do horário de fechamento e abertura 

do local.
Na mesma ocasião, o vereador apresentou 

também o requerimento ��/��, no qual soli-

citou a implantação de um sistema de cap-

tação de águas pluviais (ou bocas de lobo) 

no trecho de encontro das ruas Arujá e 

Eliezer Venuto dos Santos. “Tal solicitação 

atende ao apelo dos munícipes que vêm so-

frendo com a incidência do acúmulo de 

águas pluviais que, sem o escoamento e a 

captação adequados, invadem residências 

causando danos patrimoniais”, alertou.

O vereador Josenildo Ribeiro 

de Freitas (PL), o “Véinho”, 

ap resen tou  à  Camara 

Municipal de Jandira o re-

querimento ��/�� durante a 

�ª sessão ordinária, dada 

em �� de março de ����. 

Nele, requisitou à Prefeitura 

a isenção do �PTU para as 

pessoas que foram afetadas 

por enchentes, inundações 

ou alagamentos.
A proposta leva em conside-

ração os edificados que so-

freram danos físicos ou nas 

instalações elétricas e hi-

dráulicas em decorrência da 

invasão das águas. Segundo 

o texto, a isenção seria apli-

cada para a cobrança do im-

posto no ano do ocorrido. 

“Será um benefício apenas 

para imóveis legalizados, 

construídos dentro dos parâ-

metros legais, respeitando 

as normas existentes, bem 

como a apresentação de pro-

vas do prejuízo”, comple-

mentou.
Outro requerimento coloca-

do por Véinho foi o ��/��, no 

qual cobrou a troca das lâm-

padas convencionais por lâm-

padas LED em ruas da Vila 

Mercedes. Para fazer tal soli-

citação, o parlamentar levou 

em conta a economia de 

energia e a sustentabilidade 

proporcionada pelo novo ti-

po de iluminação.

Requerimento cobra grades de proteção
na praça de eventos de Jandira

Vereador indica isenção de IPTU às pessoas afetadas por enchentes
ou alagamentos

Requerimento colocado por Véinho foi aprovado pela Câmara na �ª sessão ordinária e seguiu para as mãos do prefeito Paulo Barufi
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Gério pretende que programa seja pú-

blico e gratuito a munícipes de baixa ren-

da, idosos e pessoas com necessidades 

especiais

A Câmara Municipal de Jandira aprovou, na 

�ª sessão ordinária ocorrida em �� de mar-

ço de ����, a Moção de Aplausos ��/��. 

Nela, o vereador Michel de Oliveira Viana 

(Republicanos) reconheceu a importância 

do trabalho desempenhado pelos guardas 

municipais que integram a chamada “Equi-

pe D” na noite do dia �� de fevereiro de 

����.
Na ocasião, após perseguição e troca de ti-

ros, a equipe conseguiu evitar a fuga de do-

is criminosos armados, que tinham rouba-

do uma carreta na Rodovia João de Góes e 

mantinham o motorista como refém. “A 

equipe desbravou e salvou uma vida. Os do-

is criminosos estavam armados e fizeram o 

proprietário do caminhão refém, mas gra-

ças a Deus a Guarda Municipal efetuou, de 

forma brilhante, a prisão dos dois – um rea-

giu contra a guarnição e foi baleado. Hoje, 

os dois se encontram presos. Por isso, eu 

quero parabenizar a Equipe D, assim como 

todos os integrantes da Guarda Municipal 

que têm feito um trabalho de excelência na 

cidade”, enfatizou o parlamentar durante a 

sessão.
Foram lembrados pelo documento o sub-

inspetor Willano Cardoso de Lima, bem co-

mo os guardas civis municipais Cláudio 

Marques dos Santos, Sílvio Estevam de 

Melo, Josenildo Ferreira da Silva, Nilson 

Carlos da Silva Nunes, Siderley Andrade de 

Lima, Rosângela dos Santos Pinheiro, 

Priscila Fernandes Pinto, Paulinho Marques 

Almeida, Reginaldo Aparecido Ribeiro, 

Leandro Barbosa Vasconcelos, Clayton 

Brandão dos Santos, Wellington da Silva 

Ponte e Paulo Alessandro Fontes.
Ainda durante a �ª sessão ordinária, 

Michel Viana remeteu à Prefeitura o reque-

rimento ��/��, no qual sugeriu a reforma 

do muro da quadra poliesportiva existente 

na Rua Martin Luther King, na Vila Rolim. 

Para fazer tal solicitação, o vereador levou 

em consideração o atual estado de deterio-

ração da quadra, apontado por munícipes, 

ressaltando que é dever do poder público 

zelar pela segurança dos mesmos e con-

servar a área. 

Presidente quer programa de assistência técnica para habitação de interesse social 

em Jandira
Na �ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Jandira, 
o Projeto de Lei ��/�� foi colo-
cado em votação pelo presi-
dente da Casa Rogério Batista 
da Silva (MDB), o “Gério 
Cabeleireiro”, e aprovado pe-
los demais parlamentares 
com �� votos a favor. A propo-
situra aborda a criação do pro-
grama municipal de assistên-
cia técnica pública e gratuita 
para habitação de interesse 
social.  O programa é destina-
do a munícipes de baixa ren-
da, residentes em áreas urba-
nas e rurais, além de idosos e 
portadores de necessidades 
especiais. “Essa assistência 
poderá ser oferecida direta-
mente às famílias ou a coope-
rativas, associações de mora-

dores ou outros grupos orga-
nizados que as representem”, 
destacou o presidente.
O projeto tem por finalidade 
resgatar a cidadania e a mora-
dia digna e garantir a segu-
rança estrutural das habita-
ções beneficiadas, mediante 
acompanhamento técnico pro-
fissional. Além disso, objetiva 
ainda: formalizar o processo 
de edificação, reforma e am-
pliação de moradias; otimizar 
e qualificar o uso e o aprovei-
tamento racional do espaço 
edificado e de seu entorno, 
bem como dos recursos huma-
nos, técnicos e econômicos 
empregados; evitar e reduzir 
a ocupação de áreas de risco 
ou de interesse ambiental; 
possibilitar e qualificar a ocu-
pação urbana, em atenção às 

legislações urbanas e ambi-
entais, em especial a legisla-
ção municipal vigente, etc.
Na mesma ocasião, o parla-
mentar submeteu também o 
requerimento ��/��, no qual 
cobrou da Prefeitura o envio e 
distribuição das Apostilas 
����, referentes ao Cursinho 
Popular de Jandira. Solicitou 
ainda maior celeridade no que 
diz respeito à formação do 
quadro de professores. “As au-
las já começaram e, até o mo-
mento, o quadro de professo-
res não está completo, dificul-
tando o andamento dos tra-
balhos executados pelo 
Cursinho. Salientando que, 
até a presente data, não fo-
ram distribuídas as Apostilas 
����”, reivindicou.

Atuação da GCM de Jandira recebe Moção de Aplausos
De acordo com o vereador Michel Viana, equipe da Guarda evitou fuga de assaltantes ao atender ocorrência no dia �� de fevereiro
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Projeto de Lei quer isenção de
IPTU para portadores de
doenças graves

Vereador sugere cartão para a compra de material escolar

A Câmara Municipal de Jandira aprovou, 
com �� votos favoráveis, o Projeto de Lei 
��/�� durante a �ª sessão ordinária, realiza-
da no dia �� de março de ����. Submetido 
pelo vereador Silvair Soares de Brito (Patri-
otas), o “Silvio Cabeleireiro”, o texto preten-
de conceder isenção de �PTU (�mposto 
Predial e Territorial Urbano) a portadores de 
doenças consideradas graves. 
“Nós sabemos da necessidade das pessoas e 
estamos aqui, nessa Casa de Leis, para pro-
por projetos impactantes, que possam real-
mente beneficiar os cidadãos de Jandira”, 
emendou Silvio em plenário. A matéria con-
templa patologias como neoplasia maligna, 
doença de Paget, tuberculose ativa, hanse-

níase, esclerose múltipla, cegueira, paralisia 
irreversível e incapacitante, doenças de 
Alzheimer e Parkinson, nefropatia grave, 
Aids, contaminação por radiação, hepatopa-
tia, fibrose cística, dentre outras.
A isenção está prevista para um único imó-
vel, cujo portador da doença seja proprietá-
rio ou responsável pelo recolhimento dos tri-
butos municipais, e que seja utilizado exclu-
sivamente como residência do requerente e 
de sua família. O benefício terá validade de 
um ano e poderá ser renovado pelo mesmo 
período até deixar de ser requisitado.
Além disso, a propositura prevê que, para 
ter direito ao benefício, a pessoa deve apre-
sentar cópias de documentos comprobatóri-

os devidamente especificados, relativos ao 
quadro clínico e à propriedade da residên-
cia.  No entanto, a garantia de isenção do 
�PTU não desobriga o contribuinte do paga-
mento das demais taxas incidentes pelo imó-
vel.
Na mesma data, Silvio Cabeleireiro também 
apresentou os requerimentos ��/�� e 
��/��. No primeiro, ele solicitou à Prefeitura 
a instalação de uma academia ao ar livre na 
Rua Lemans, no Jardim São João. Já no se-
gundo, pediu a reforma e conservação do es-
cadão que liga a Avenida Presidente Costa e 
Silva e a Rua Visconde de Sabugosa.

Matéria foi apresentada pelo vereador
Silvio Cabeleireiro, durante a �ª sessão ordinária,
e seguiu para as mãos do prefeito Paulo Barufi

Medida, que contemplaria os alunos da rede pública municipal, visa garantir mais transparência e
economia à cidade

O requerimento ��/�� foi apro-

vado pela Câmara Municipal de 

Jandira durante a �ª sessão or-

dinária, dada em �� de março 

de ����. O texto, redigido pelo 

vereador Antonio dos Santos 

Oliveira (PV), o “Toninho 

Amizade”, requisitou a implan-

tação de cartão para a compra 

do material escolar, destinado a 

todos os alunos da rede pública 

municipal de Jandira.
Toninho explicou que o pedido 

foi motivado pelo alto valor da 

última licitação. Segundo ele, o 

cartão seria destinado exclusi-

vamente para a compra do ma-

terial escolar, visando garantir 

mais economia e transparência 

aos gastos públicos. 
“Eu acredito que é uma propos-

ta de fundamental importância 

para o nosso munícipio, princi-

palmente no que diz respeito à 

transparência. [...] Você evita li-

citações superfaturadas, valo-

riza as papelarias do município, 

garante mais transparência jun-

to ao munícipe e a economia po-

de chegar a ��� mil [reais]”, ar-

gumentou o parlamentar du-

rante o momento de discussão 

do requerimento, votado em 

destaque.
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Parlamentar cobra protocolo de atendimento aos casos do novo coronavírus

Requerimento sugere chamamento de agentes comunitários de saúde

Requerimento foi elaborado pelo vereador Michel Viana e remetido à Prefeitura após a �ª sessão ordinária

Markinhos pediu que aprovados no último processo seletivo completassem o quadro de servidores da UBS do Jardim Gabriela

A Câmara Municipal aprovou o re-
querimento ��/�� durante a �ª ses-
são ordinária, realizada em �� de 
março de ����. Submetido pelo ve-
reador Michel de Oliveira Viana (Re-
publicanos), o texto solicitou à 
Prefeitura a elaboração e implan-
tação de um protocolo para aten-
dimento de casos suspeitos do no-
vo coronavírus (COV�D-��) na cida-
de.
O parlamentar explicou que a inici-
ativa visa impedir que o  vírus se 
espalhe ainda mais pela região. 
“Preparar a rede de saúde do nos-
so município para receber casos 
suspeitos do novo coronavírus e es-
pecificar onde e como será o aten-

dimento é de suma importância, as-
sim como providenciar uma campa-
nha de prevenção e orientação aos 
cidadãos”, defendeu.
Na mesma data, Michel Viana tam-
bém apresentou o Projeto de Lei 
��/��, no qual dispõe que a UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) do Jardim 
Gabriela � seja denominada “Antônio 
Rodolpho Neto”, em homenagem ao 
antigo morador e líder comunitário 
de Jandira. Rodolpho, como era ma-
is conhecido na cidade, chegou a ser 
� º  s up l en t e  na  Câma ra  de 
Vereadores em ����, com ��� vo-
tos. Contudo, faleceu aos �� anos no 
dia �� de maio de ����.

O vereador Marcos Danilo de 

Sousa (PV), o “Markinhos”, 

a p r e s e n t o u  à  C â m a r a 

Municipal de Jandira o requeri-

mento ��/�� na �ª sessão ordi-

nária, ocorrida em �� de março 

de ����. No documento, requi-

sitou o chamamento dos apro-

vados no processo seletivo pa-

ra o cargo de ACS (Agente 

Comunitário de Saúde). Essa 

medida visa completar o qua-

dro de servidores da UBS (Uni-

dade Básica de Saúde) do 

Jardim Gabriela.
“Tal solicitação se faz necessá-

ria devido à grande demanda 

de atendimento que esta UBS 

recebe diariamente”, argu-

mentou o parlamentar. Ele 

aproveitou o ensejo para pedir 

ainda a transferência de mais 

um médico para a unidade.
Durante a sessão, Markinhos 

colocou em votação outras du-

as matérias. O Projeto de Lei 

��/��, de sua autoria, dispõe 

que a Prefeitura denomine a 

creche instalada no Jardim 

Gabriela como “Maria Marques 

Pires”, em homenagem à anti-

ga moradora de Jandira, faleci-

da no dia �� de maio de ����. 

Já o requerimento ��/�� indi-

cou estudo e vistoria para a ins-

talação de bocas de lobo na 

Rua Santo André, situada no 

Parque Santa Tereza.
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