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Câmara sugere criação
de Inspetoria da GCM
Requerimento assinado por todos os 13 vereadores da Câmara Municipal de Jandira, aprovado na 9ª sessão ordinária em 4 de abril, sugere

ao prefeito Paulo Barufi que envie ao Poder Legislativo jandirense um projeto de lei criando a “Inspetoria da Guarda Civil Municipal”. O órgão
funcionaria no local onde hoje se encontra a Base Comunitária da Praça Valdir Rodrigues Silva (Praça do Gabriela).
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Segundo o vereador Ro-
drigo Francisco Rosa de Je-
sus Felipe (PMDB), o “Bilis-
ca da Feira”, a quadra de fu-
tebol da rua Presidente Cos-
ta e Silva (Jardim Brotinho)
está virando um ponto de
descarte de lixo devido ao
abandono do local. Reque-
rimento de sua autoria,
aprovado na 10ª sessão or-
dinária da Câmara Munici-
pal de Jandira, em 11 de
abril, solicita que a Prefeitu-
ra reconstrua o muro na lo-
calidade e reforme a quadra.
“O mato está grande e

impossibilita as crianças de
brincarem no playground
que há atrás da quadra, sem
contar os banheiros que es-
tão com as portas danifica-
das e a tela que cercava a

quadra foi arrancada”,
aponta Bilisca.
Na mesma sessão foi

aprovado requerimento do
vereador Silvair Soares de
Brito (PEN), o “Silvio Cabe-
leireiro”, pedindo que a Pre-
feitura construa um muro de
arrimo no terreno da quadra
de futebol Adalgiza Lopes da
Silva, na rua Urano (Jardim
Heneide).
“É um local de práticas

esportivas, e parte da estru-
tura da quadra está comple-
tamente comprometida,
porque no local houve um
deslizamento de terra, o que
agora causa risco à integri-
dade física dos moradores
que residem ao lado da qua-
dra”, justifica o vereador Sil-
vio Cabeleireiro.

A Câmara Municipal de
Jandira aprovou no dia 25
de abril, durante a 12ª ses-
são ordinária, dois reque-
rimentos do vereador
Antônio dos Santos Olivei-
ra (PV), o “Toninho Ami-
zade”, contemplando a área
de saúde ao idoso.
Em um deles, o parla-

mentar solicita ao prefeito a
construção de uma Clínica
de Repouso para Idosos. “A
solicitação se faz necessária
atendendo à necessidade em
decorrência do envelheci-
mento natural da popula-
ção, uma vez que a nossa
cidade não tem este serviço”,
justifica o vereador.
Já em outro requerimen-

to, Toninho Amizade pede a
contratação de médico geri-
atra para a AMME (Atendi-
mento Médico Municipal de
Especialidades) de Jandira.
“Há uma demanda crescen-
te de idosos em nossa cida-
de, e eles são atendidos por
clínico geral. Se fossem
atendidos por um especia-
lista, o resultado seria me-
lhor durante o tratamento”,
aponta o parlamentar.

Saúde do idoso é
pauta para vereador
de Jandira

Benfeitorias
no Esporte
são pauta na
Câmara
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Vereador Toninho Amizade (PV)
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Câmara sugere Inspetoria da
GCM com homenagem a guarda
Requerimento assinado

por todos os 13 vereado-
res da Câmara Municipal
de Jandira, aprovado na
9ª sessão ordinária em 4
de abril, sugere ao prefei-
to Paulo Barufi que envie
ao Poder Legislativo jan-
dirense um projeto de lei
criando a “Inspetoria da
Guarda Civil Municipal”.
O órgão funcionaria no
local onde hoje se encon-
tra a Base Comunitária
da Praça Valdir Rodri-
gues Silva (Praça do Ga-
briela) .
Como forma também de

prestar homenagem, o re-
querimento também pro-
põe que o órgão seja de-
nominado “Inspetoria
Antônio Carlos de Andra-
de” – nome do guarda
municipal de Jandira que
foi morto por marginais,
em maio de 2006.
Segundo a justificativa

do requerimento, os guar-
das que entram e saem de
serviço assumem plantão
primeiramente na Base
Central, sendo posterior-
mente distribuídos para
seus respectivos postos de
serviço (em viaturas, es-
colas e na Base do Jardim
Gabriela) . Ao término do
plantão, eles se deslocam
novamente até a Base
Central – fato que, de
acordo com os vereadores,
acaba por deixar a popu-
lação desprotegida duran-
te este intervalo de troca
de plantão, também tra-
zendo risco ao guarda que
permanece na Base.
“Sendo ali uma Inspe-

toria, uma viatura aten-
derá às solicitações da
região, não necessitando
acionar a Base Central da
Guarda, sendo a Inspeto-
ria a responsável em cha-
mar a viatura e as motos
para atendimento a
ocorrências, tornando o
serviço mais ágil”, traz a
justificativa do requeri-
mento.

Durante a 1 1 ª sessão
ordinária da Câmara
Municipal de Jandira,
em 18 de abril, o verea-
dor Michel de Oliveira
Viana (PRB) solicitou à
Prefeitura informações
sobre quais itinerários
são mantidos pela em-
presa de ônibus Benfica
na cidade, e também
quantos ônibus e quais
horários de atendimento
são oferecidos aos pas-
sageiros em cada linha.
“Temos recebido diver-
sas queixas de muníci-
pes a respeito da falta de
ônibus e do desrespeito
aos horários das linhas”,
justificou.
Já o vereador Antônio

dos Santos Oliveira
(PV) , o “Toninho Ami-
zade”, fez dois pedidos
em requerimentos. Um

deles é a possibilidade
de a Viação Osasco im-
plantar uma linha de
ônibus no Jardim Nossa
Senhora de Fátima/Al-
deia da Serra, por conta
dos munícipes que per-
correm “um longo per-
curso para chegar ao
ponto onde passa a li-
nha que faz este traj eto
e para isso tem que sair
muito cedo de casa”.
No outro requeri-

mento, o parlamentar
solicita à empresa Ben-
fica que altere o itinerá-
rio da linha “Cen-
tro/Jardim Stela Maris”,
para que possa trafegar
na rua XV de Novembro
até a altura do número
500, no Jardim Stella
Maris, pelos mesmos
motivos do pedido an-
terior.Vereador Michel Viana (PRB)

Munícipes observam atuação de vereadores durante sessão na câmara municipal de Jandira.



Durante a 9ª sessão or-
dinária da Câmara Muni-
cipal de Jandira, em 4 de
abril, o vereador Luciano
Antônio Barbieri (PTB)
conseguiu fazer aprovar
requerimento de sua auto-
ria solicitando à Prefeitura
a correção de problemas na
construção da escola Pro-
fessor Alexandre Souza
Rocha (Parque Municipal
Carlos Piteri) .
Segundo o vereador, a

escola necessita de obras de
correção nos taludes dos
fundos e laterais, constru-
ção de muro de arrimo e
adaptações no sistema de
coleta de águas pluviais,
entre outras intervenções.
“As medidas se fazem ne-

cessárias a fim de evitar-
mos um possível dano ao
patrimônio público, e
principalmente eliminar o
risco de acidentes, haja
vista os taludes localizados
nos fundos da escola esta-
rem desbarrancando”, jus-
tifica Luciano.
Já o vereador Antônio dos

Santos Oliveira (PV), o
“Toninho Amizade”, solici-
tou em requerimento apro-
vado na mesma sessão a
manutenção na escola Vivi-
co Pereira (Vila Godinho).
“Há necessidade de revisar
o telhado, aparar o mato,
pintar em geral, trocar va-
sos sanitários e consertar a
quadra, entre outras refor-
mas”, explica Toninho.

Requerimento assinado
pelos vereadores Marcos
Danilo de Sousa (PV), o
“Markinhos”, e Luciano
Antonio Barbieri (PTB)
quer que a Prefeitura de
Jandira estabeleça convê-
nio com uma clínica de
recuperação de depen-
dentes químicos. O docu-
mento foi aprovado na 10ª
sessão ordinária da Câma-
ra Municipal de Jandira,
realizada dia 11 de abril.
“É grande o número de

famílias em nosso municí-
pio que estão sofrendo
com a dependência quí-
mica da qual seus entes
queridos foram vitimados.
Estes casos de dependên-

Vereadores sugerem ações na área da Saúde

Vereadores
reivindicam
manutenção
em escolas

cia exigem tratamento es-
pecífico em clínica e espa-
ço terapêutico”, justificam
os vereadores.
Já o vereador Arverino

Xavier da Silva (PTB) , o
“Avelino”, solicitou em re-
querimento aprovado na
mesma sessão que a Pre-
feitura de Jandira dê uma
solução à questão dos
exames do laboratório
Labclim. “Munícipes têm
reclamado sobre a demo-
ra da entrega destes exa-
mes, que levam até três
meses para serem entre-
gues, sem contar os nomes
que vêm errado”, aponta o
vereador.
A construção de um

posto de saúde na rua
Imirim (Jardim Nossa Se-
nhora de Fátima) é a soli-
citação do requerimento
também aprovado na 10ª
sessão ordinária da Câma-
ra, de autoria do vereador
Antônio dos Santos Oli-
veira (PV), o “Toninho
Amizade”, e subscrito pelo
vereador Markinhos.
“Hoje paga-se aluguel

do imóvel onde funciona o
posto de saúde do bairro,
em espaço totalmente ina-
dequado para funciona-
mento de um equipamen-
to público na especificida-
de que ele necessita”, traz
a justificativa do requeri-
mento.
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Vereador Luciano Antônio Barbieri (PTB)

Vereador Avel ino (PTB)



Câmara de Jandira homenageia
jornalistas em seu dia
A Câmara Municipal

de Jandira aprovou, na
10ª sessão ordinária rea-
lizada dia 11 de abril, re-
querimento de Moção de
Aplauso em atenção ao
Dia Nacional do Jornalis-
ta (7 de abril) . O docu-
mento é assinado pelo
presidente da Casa, vere-
ador Marcelo Marques de
Souza (DEM), o “Marce-
linho”, em conjunto com o
vereador Josenildo Ribei-
ro de Freitas (PR), o
“Veinho”, e solicita que a
homenagem seja encami-
nhada ao Sindicato dos
Jornalistas e ao diretor de
Comunicação da Prefei-
tura de Jandira, Milton
Leite Júnior.
“Essa moção é fruto do

reconhecimento desta

Vereadores de Jandira
apresentaram, na 1 1 ª
sessão ordinária da Câ-
mara (1 8 de abril) , re-
querimentos solicitan-
do à Prefeitura diversas
intervenções para me-
lhorar a segurança viá-
ria na cidade.
Na fiscalização, o ve-

reador Michel de Oli-
veira Viana (PRB) soli-
citou que o Poder Exe-
cutivo realize o chama-
mento dos oito
candidatos aprovados
no último concurso
público da categoria de
agentes de trânsito; e
que a Prefeitura provi-
dencie, ao menos, um
veículo para o Depar-
tamento Municipal de
Trânsito (Demutran) .
“O efetivo de agentes de
trânsito em nossa cida-
de é insuficiente, e o
Demutran não dispõe
sequer de um veículo
para realizar suas fun-

Transporte é pauta na Câmara de Jandira

Casa Legislativa, em va-
lorizar todo o empenho e
dedicação dos jornalistas
para com todos os nobres
pares. Através dessa sin-
gela homenagem expres-
samos a nossa gratidão,
enfatizando a importância
deste profissional para o
desenvolvimento da re-
gião”, traz a justificativa
assinada pelos vereadores.
“Considerando a im-

portância deste dia para a
disseminação da infor-
mação e conhecimento a
fim de promover o de-
senvolvimento cultural e
social do país, é que
apresentamos com gran-
de satisfação essa home-
nagem”, finalizam os ve-
readores Marcelinho e
Veinho.

ções”, justificou o vere-
ador.
Para evitar riscos de

acidentes em áreas es-
colares, o vereador Sil-
vair Soares de Brito
(PEN) , o “Silvio Cabe-
leireiro”, pediu a ma-
nutenção nas sinaliza-
ções viárias, como pin-
tura das faixas de pe-
destres e placas
indicativas nestes lo-
cais, “para organizar o
trânsito e propiciar se-
gurança aos alunos”,
complementa o parla-
mentar.
Ambos os lados das

ruas Maria José ( Jardim
Europa) , Lucinda Pires
Tempos ( Jardim Gabri-
ela II) , Francisca Maria
Bueno ( Jardim Gabriela
I) e Imirim (Jardim
Nossa Senhora de Fáti-
ma) , atualmente, têm
estacionamento livre, o
que tem dificultado o
trânsito nestas regiões.

Por isso, o vereador
Marcos Danilo de Sou-
sa (PV) , o “Markinhos”,
pediu em requerimento
que a Prefeitura provi-
dencie um estudo para
implantar nestas ruas o
sistema “par/ímpar”, de
segunda a sábado.
Já o vereador Rogério

Batista da Silva
(PMDB) , o “Gério”, so-
licitou à Prefeitura a
instalação de um semá-
foro para travessia de
moradores e de crian-
ças, e uma faixa de pe-
destres na estrada Velha
de Barueri/Itapevi, em
frente ao número 650,
no Parque Nova Jandi-
ra. “Há um grande nú-
mero de pessoas, prin-
cipalmente crianças,
atravessam diariamente
no local, levando-se em
consideração que nas
proximidades há uma
escola”, explica o parla-
mentar.
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Vereador Marcel inho (DEM)

Vereador Gério Cabeleireiro (PMDB)



O trânsito em Jandira é
uma das principais pautas
de reivindicações dos vere-
adores da cidade. Um ex-
emplo foi o requerimento
aprovado na 9ª sessão or-
dinária da Câmara Muni-
cipal, em 4 de abril, de au-
toria do vereador Silvair
Soares de Brito (PEN), o
“Silvio Cabeleireiro”, soli-
citando à Prefeitura a im-
plantação de faixas eleva-
das para pedestres no cen-
tro de Jandira.
“O maior benefício da

faixa elevada é que o pe-
destre, ao atravessar, não
precisa mudar de nível em
relação à rua, o que facilita
a mobilidade de pessoas
com dificuldades físicas,
crianças, idosos e cadei-
rantes. O pedestre segue
em linha, e não precisa
descer ao nível da rua para
retornar em seguida ao ní-
vel mais alto da calçada”,
explica Silvio.
Já o vereador Averino

Xavier da Silva (PTB), o
“Avelino”, quer a imple-
mentação do sistema “par

ou ímpar” de estaciona-
mento na rua Nicolau
Mayevsky (do velório) até
a avenida Alberto Ruffolo
(delegacia). “Há muitas re-
clamações dos moradores
do local, devido ao fluxo de
ônibus e carros”, justifica.
Três vereadores assina-

ram conjuntamente outro
requerimento relacionado
à segurança no trânsito,
aprovado na mesma ses-
são. Josenildo Ribeiro de
Freitas (PR), o “Veinho”,
Michel de Oliveira Viana
(PRB) e Rubens Oliveira
Alves (PTN), o “Rubinho”,
reivindicam à Prefeitura a
construção de uma passa-
rela interligando as ruas
São José (sede do Belmont
Futebol Club) e Rita do
Nascimento Duca (escola
Dorvalino Abílio Teixeira) .
“A falta de uma passa-

rela obriga os pedestres a
atravessarem vias de
trânsito que são bem mo-
vimentadas a todo tempo,
fazendo-os correr riscos
de acidentes”, traz a justi-
ficativa do requerimento.

Durante a 11ª sessão
ordinária da Câmara
Municipal de Jandira, ve-
readores apresentaram
requerimentos solicitando
medidas na área de Saúde
na cidade.
Por conta das queixas

sobre as instalações do
posto de saúde do Jardim
Gabriela, o vereador Ro-
drigo Francisco Rosa de
Jesus Felipe (PMDB), o
“Bilisca da Feira”, solici-
tou ao prefeito de Jandira
a reforma do ambulatório
e também atenção espe-
cial em relação aos mate-
riais de escritório e mó-

Estacionamento e
pedestres: trânsito
preocupa vereadores

Foto: CZMK/istockphoto

veis. “A situação causa
transtornos para os pro-
fissionais e usuários da
unidade, assim como a
falta destes materiais de
escritório e de móveis,
como armários e cadei-
ras”, explica o parlamen-
tar.
O fim do atendimento

do programa “Farmácia
Popular” preocupa o ve-
reador Marcos Danilo de
Sousa (PV), o “Marki-
nhos”, que em requeri-
mento pede à Secretaria
de Saúde de Jandira que
dê continuidade no for-
necimento de medica-

mentos. “Os idosos, prin-
cipalmente, foram preju-
dicados com o fim do
atendimento da Farmácia
Popular. O recurso federal
que era destinado à ma-
nutenção dos espaços das
farmácias populares de-
verá ser aplicado especi-
ficamente para a compra
destes medicamentos.
Requeiro, portanto, pro-
vidências para que os
nossos munícipes conti-
nuem a receber os medi-
camentos necessários”,
justifica o vereador.

Foto: CZMK/istockphoto

Na Saúde, reforma em UBS e entrega de remédios
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Vereador Silvio Cabeleireiro (PEN)

Vereador Rubinho (PTN)



Sabesp é alvo de
fiscalização na Câmara
Segundo o vereador

Marcos da Silva Ferreira
(PRB) , o Beda, a Com-
panhia de Saneamento
Básico de SP (Sabesp)
atualmente explora co-
mercialmente os servi-
ços de água e esgoto em
Jandira “à margem da
legalidade”, uma vez que
o contrato com a em-
presa se encontra ven-
cido há mais de seis
anos.
Assim, em requeri-

mento de sua autoria,
aprovado na 1 1 ª sessão
ordinária da Câmara
Municipal de Jandira
(1 8 de abril) , ele solicita
ao prefeito que informe
ao Poder Legislativo um

prazo para celebração
de contrato de prestação
de serviços da Sabesp
junto ao município.
“Os serviços presta-

dos são de péssima
qualidade, dado o nú-
mero de munícipes que
me abordam diaria-
mente com reclamações
diversas”, afirma o ve-
reador. “Tal requisição
tem como base o papel
fiscalizador próprio do
Poder Legislativo sobre
os atos de gestão que
envolvam prioridade ao
munícipe jandirense,
como neste caso em es-
pecial que trata de Saú-
de Pública e do bem es-
tar”, complementa Beda.

Vereador sol icita benfeitorias
para prática esportiva
O vereador Josenildo

Ribeiro de Freitas (PR), o
“Veinho”, apresentou na
11 ª sessão ordinária da
Câmara Municipal de Jan-
dira (18 de abril) , dois re-
querimentos relacionados
à prática esportiva na ci-
dade.
Para o estádio 2 da área

de lazer de Jandira, co-
nhecido como “Tablado”, o
parlamentar solicitou a
instalação de grama sinté-
tica. “A grama sintética
evita lesões provocadas
por tração ou movimentos
de rotação do corpo do
atleta, e significa pratici-
dade, durabilidade, segu-

rança em condições de jo-
go, semelhança aparência
de um gramado natural e
baixo custo de manuten-
ção”, justificou.
A construção de uma

academia ao ar livre na rua
Martin Luther King (Vila
Rolim) é outro pedido do
vereador, com objetivo de
proporcionar o bem estar
físico e mental da popula-
ção, com especial atenção
às pessoas com mais idade.
“Essas academias acabam
se tornando ponto de en-
contro para a comunidade,
e servirá também para re-
vitalizar o espaço”, explica
Veinho.

Foto: istockphoto
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Vereador Beda (PRB)



Vereador reivindica
“passe l ivre” a
estudantes no
transporte públ ico
O vereador Franklin Ve-

nancio da Silva Netto (PSC)
apresentou na 12ª sessão
ordinária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira, dia 25 de
abril, requerimento solici-
tando ao prefeito que enca-
minhe à Casa de Leis jandi-
rense um projeto de lei
concedendo o “passe livre”
no transporte coletivo aos
estudantes da rede pública e
particular. O parlamentar
anexou ao documento um

Como forma de cumprir
a função fiscalizadora para
qual foi eleito, o vereador
Michel de Oliveira Viana
(PRB) apresentou na 12ª
sessão ordinária da Câmara
Municipal de Jandira, dia 25
de abril, um requerimento
solicitando informações
pontuais sobre o sistema de
fiscalização e autuação no
trânsito da cidade.
O parlamentar pediu in-

formação sobre a quantida-
de de autuações de infrações
de veículos em Jandira, em
relação às multas de com-
petência municipal, duran-
te todo o ano de 2016 e
também em 2017. Michel
também quer saber sobre o
total arrecadado pelo mu-
nicípio com as respectivas
multas, discriminadas mês
a mês.
Já o vereador Marcos

Danilo de Sousa (PV), o

Câmara de Vereadores
fiscal iza sistema de
trânsito em Jandira

“Markinhos”, solicitou à
Prefeitura a implantação de
placas de sinalização de
trânsito de “proibido esta-
cionar” na rua Imirim (Jar-
dim Nossa Senhora de Fá-
tima). “Motoristas que fa-

anteprojeto para apreciação
do chefe do Executivo.
“Jandira é a única cidade

da região que não instituiu
o ‘passe livre estudantil’
para seus estudantes de
baixa renda e que moram
distantes do local onde
frequentam as aulas. Mui-
tos jovens deixam de fre-
quentar a escola por falta
de recursos para arcar com
o deslocamento para a es-
cola”, justifica Franklin.

“A ausência desta polí-
tica pública em nossa ci-
dade vem causando o de-
sestímulo à nossa juven-
tude ao acesso à educação.
Além de que a persistência
dos jovens que se locomo-
vem a pé do centro para
suas casas muitas vezes
após a meia-noite, vem
acarretando grande risco à
integridade física, com
risco de morte”, finaliza o
parlamentar.

zem uso diariamente deste
percurso reclamam das di-
ficuldades encontradas pa-
ra trafegar, principalmente
de ônibus, com veículos es-
tacionados em ambos os la-
dos”, justifica Markinhos.
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Vereador Markinhos (PV)

Vereador Frankl in (PSC)


