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A ideia é que o go-
verno municipal envie
 um projeto de lei para
 votação na Câmara 
Municipal de Jandira,
 autorizando o Poder 
Executivo a abrir lici-
tação pública para se-
leção de uma empresa
 para operar o serviço 
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 medicamentos doados
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de remoção de veícu-
los na cidade. O obje-
tivo é padronizar os 
valores cobrados pelo 
serviço, que inclui a 
guarda de veículos, de
 forma com que os pre-
ços fiquem formaliza-
dos e razoáveis ao pro-
prietário. PÁGINA 4
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Câmara aprova cancelamento de alvará 
especiais a bares e casas noturnas

Projeto da Prefeitura pre-
vê que estabelecimentos 
congêneres continuam a 
ter horário limite de funci-
onamento até as 23h

Presidente da Câmara Municipal, Marcelo Marque de Sousa, foi um dos que votou contraComerciantes acompanharam a votação na Câmara de Jandira

A 12ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(25/04) aprovou pro-
jeto de autoria do pre-
feito Paulo Fernando 

Barufi da Silva (PTB), 
que altera a legislação
 sobre o horário de 
funcionamento de ba-
res e casas noturnas na
 cidade. Pela nova re-
gra, os estabelecimen-
tos destes tipos podem
 continuar a funcionar
 entre 6h e 23h, porém
 a Prefeitura não mais 
concederá alvará es-
pecial de funciona-

mento aos bares e ca-
sas noturnas que quei-
ram avançar o horário
 limite.

A proposta foi 
aprovada por 10 votos
 a 3. Mesmo não sendo
 regimentalmente 
obrigado a votar nes-
te caso específico, o 
presidente da Câma-
ra Municipal, verea-
dor Marcelo Marques

de Souza (DEM), o 
“Marcelinho”, fez 
questão de registrar 
voto contrário, acom-
panhando os vereado-
res Franklin Venancio
 da Silva Netto (PSC) e
 Rodrigo Francisco 
Rosa de Jesus Felipe 
(MDB), o “Bilisca da 
Feira”.

Na mensagem do 
projeto enviado à Câ-

mara, o prefeito Pau-
lo Barufi  justificou a 
medida argumentan-
do que a concessão de
 alvará especial para 
funcionamento além 
desse horário (23h) 
não foi uma experiên-
cia “muito proveito-
sa”, e que “causa inú-
meras reclamações 
pelos munícipes”.

Outra alteração na

lei diz respeito aos 
agentes públicos que 
podem fiscalizar o 
cumprimento do ho-
rário regulamentar de
 funcionamento – ago-
ra, além dos fiscais de
 postura, os guardas 
municipais também 
poderão exercer a 
função, com apoio das
 polícias Militar e Ci-
vil, se necessário.
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Câmara quer regras para remoção
 de veículos apreendidos

Vereador Michel de Oliveira Viana Vereador Rogério Batista da Silva

Serviço de guincho na cidade necessita de regulamentação

Para os vereadores
 Michel de Oliveira Vi-
ana (PRB) e Rogério 
Batista da Silva 
(MDB), o “Gério”, é 
preciso que a Prefei-
tura de Jandira esta-
beleça regras para o 
serviço de remoção e 
guarda de veículos 
apreendidos. A ideia é
 que o governo muni-
cipal envie um proje-
to de lei para votação 
dos parlamentares, 
autorizando o Poder 
Executivo a abrir lici-
tação pública para se-
leção de uma empre-
sa para operar o 
serviço na cidade.

O objetivo é padro-
nizar os valores co-
brados pela remoção 
e guarda de veículos, 
de forma com que os 
preços fiquem forma-
lizados e razoáveis ao 
proprietário. Para 
tanto, ambos os parla-
mentares assinaram 
um requerimento 
aprovado na 11ª ses-
são ordinária da Câ-
mara Municipal 
(17/04), pedindo à 
Prefeitura que elabo-
re o projeto de lei pre-
vendo a medida.

“É uma grande in-
justiça o que acontece
 em nosso município. 
Hoje, os veículos re-
colhidos são levados a
 um pátio em Itapevi, 
e não há qualquer re-
gulamentação no va-
lor deste serviço, que 
inclui o guincho, en-
trada no pátio e diá-
ria. Os operadores po-
dem cobrar o que 
quiserem, e só o guin-
cho chega a R$ 350”, 
afirmou o vereador 
Michel, no plenário 
da Casa, durante a 
sessão.

O texto do antepro-
jeto de lei foi anexado 
ao requerimento.

Vereadores aprovaram documento pedindo à Prefeitura que formalize, por meio de lei, a concessão da atividade a uma empresa que uniformize os valores dos serviços
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Vereadores reivindicam melhorias na Saúde
Requerimentos aprovados na Câmara pedem aparelhos de eletrocardiograma e pediatras e médicos especialistas em alergia alimentar nas escolas

A 9ª sessão ordiná-
ria da Câmara Munici-
pal de Jandira (03/04)
 aprovou requerimen-
tos de vereadores do 
PTB reivindicando 
melhorias no setor da 
Saúde. Um deles, de 
autoria do vereador 
Luciano Antonio Bar-
bieri, pede que a Pre-
feitura providencie 
com urgência novos 
aparelhos de eletro-
cardiograma para to-
dos os postos de saúde
 de Jandira que aten-
dam com este exame.

“É um apelo de 
nossos munícipes, que
 necessitam realizar 
seus exames na cida-
de, e não estão conse-
guindo devido os apa-
relhos estarem 
danificados”, justifica 
o vereador. “Fiscaliza-
mos todos os postos de
 Jandira, e hoje ne-
nhum está com o apa-
relho apto para aten-
dimento, o qual é 
fundamental para a 

Câmara aprova pedido por sinalização viária

Requerimento de 
autoria do vereador Ro-
drigo Francisco de Jesus
 Felipe (MDB), o “Bilis-
ca da Feira”, aprovado 
na 8ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal 

de Jandira (03/04), so-
licita à Prefeitura que 
implante faixas de pe-
destres e placas de sina-
lização indicando onde 
é permitido ou proibido
 estacionar, na avenida 
Antônio Bardella (Jar-
dim São Luiz), em fren-
te ao Fórum do municí-
pio.

“Essa é uma via de 
grande fluxo de carros, 

o que acaba gerando ris-
co à integridade física 
das crianças e adultos 
que ali transitam”, jus-
tifica o parlamentar. 
“Lembrando ainda que 
os motoristas estacio-
nam seus carros em 
qualquer lugar, pois não
 há placas de sinalização
 na avenida. Por conta 
disso, os carros ali para-
dos andam levando 

multas”, complementa 
Bilisca.

Já o vereador Fran-
klin Venancio da Silva 
Netto (PSC), em reque-
rimento de sua autoria 
aprovado na mesma 
sessão, quer que a Pre-
feitura reveja a expan-
são das áreas de estaci-
onamento rotativo 
(“zona azul”), em espe-
cial a ampliação feita na

Vereadores também apro-
varam requerimento soli-
citando revisão no sistema
 de zona azul em Jandira

avenida Conceição 
Sammartino, rua Fer-
nando Pessoa e adja-
cências.

O vereador argu-
menta que a expansão 
do sistema contraria o 
interesse dos morado-
res dessas ruas, o que é 
comprovado por um 
abaixo-assinado anexa-
do ao requerimento. 
“Estes locais não possu-

em estacionamentos 
particulares para aten-
dimento da demanda 
veicular, dificultado a 
imposição de rotativi-
dade, pois o cidadão 
acaba não podendo 
comprar, por exemplo, 
oito horas de estaciona-
mento deixando seu 
carro o dia todo parado 
na mesma vaga”, apon-
ta o parlamentar.

Foto Ilustrativa

Vereador Arverino Xavier da SilvaVereador Luciano Antonio Barbieri

área da saúde de nos-
sa cidade”, comple-
menta Luciano.

Outro requerimen-
to aprovado na mesma
 sessão, este de autoria
 do vereador Arverino 
Xavier da Silva, o 
“Avelino”, quer que a 
Prefeitura inclua nas 
escolas um pediatra, 
juntamente com um 
nutricionista que en-
tenda de alergia ali-
mentar, principal-
mente a proteína do 
leite da vaca. Ele argu-
menta que o pedido 
segue como manda a 
Lei Federal 12.982/14,
 que garante merenda 
escolar especial para 
alunos com restrições
 alimentares.

“São inúmeras as 
solicitações de pais de
 crianças que têm essa 
alergia, e o filho fica 
por vezes sem se ali-
mentar da merenda 
escolar por ser porta-
dor dessa alergia”, ex-
plica o parlamentar.
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A 11ª sessão ordiná-
ria da Câmara Munici-
pal de Jandira (17/04) 
aprovou um requeri-
mento, solicitando à 
Prefeitura que enca-
minhe à votação dos 
vereadores um projeto
 que autorize a admi-
nistração municipal a 
firmar convênio com o
 Senai. A ideia é forne-
cer cursos profissiona-
lizantes a menores que
 cumprem medidas so-
cioeducativas na cida-
de, de forma a oferecer
 oportunidade real de 
recuperação a estes 
adolescentes.

Jandira atualmente
 possui cerca de 40 jo-
vens em sistema de li-
berdade assistida ou 
prestando serviços co-
munitário, segundo o 
vereador autor do re-
querimento, Franklin 
Venancio da Silva Net-
to (PSC). “São jovens 
que não têm uma pers-
pectiva diferente do 
mundo do crime, uma 
vez que medidas soci-
oeducativas não ofer-

Requerimento aprovado na
 Câmara quer que Prefeitu-
ra elabore projeto para for-
malizar parceria com Senai

tam uma saída real da 
criminalidade, haja 
vista que não os prepa-
ram para o mercado de
 trabalho”, aponta o 
parlamentar.

De acordo ainda 
com Franklin, um con-
vênio deste gênero 
custaria à Prefeitura 
R$ 40 mil por ano. 
“Como conselheiro tu-
telar, sei que não são 
elaboradas políticas 
públicas a estes jovens,
 não há nenhum traba-
lho para recuperar de 

Convênio para 
atender menores em
 liberdade assistida

Vereador Franklin Venancio da Silva Netto

fato estes menores. A 
melhor opção é educar,
 dar um curso a eles pa-
ra que possam ser 
reinseridos no merca-
do de trabalho, tendo 
oportunidades. A mai-
oria que ingressou no 
mundo do crime não 
teve oportunidade”, 
disse o vereador no 
plenário da Câmara.

O anteprojeto de lei
 (sugestão de texto da 
legislação) foi anexado
 ao requerimento apro-
vado.

A 8ª sessão ordinária
 da Câmara Municipal 
de Jandira (03/04) 
aprovou diversos re-
querimentos pedindo à 
Prefeitura serviços de 
manutenção em bairros
 da cidade. De autoria do
 vereador Rubens de 
Oliveira Alves (PTN), o 
“Rubinho”, um dos do-
cumentos indica a subs-
tituição do atual sistema
 de iluminação por lâm-
padas de led nas ruas 
Juvenal Faustino de 
Melo, Oswaldo Correia 
de Godoy, Presidente 
Castello Branco, e por 
todo os bairros do Jar-
dim Novo Horizonte e 
Jardim Sorocabano. “As
 lâmpadas normais estão
 muito escuras, causan-
do insegurança às pes-
soas que transitam à 
noite pelas localidades”,
 diz o parlamentar.

Já o vereador Silvair
 Soares de Brito (PEN), 
o “Silvio Cabeleireiro”, 
quer reforma e melho-
rias na viela/escadão da

Serviços incluem substi-
tuição de lâmpadas e me-
lhorias em vielas

rua Martin Luther King
 (Jardim Alvorada). “No
 local há iluminação 
precária, degraus que-
brados, rachaduras e 
umidade, além de ne-
cessitar de um corri-
mão”, aponta.

Um corrimão em 
escadão é o que tam-
bém pede o vereador 
Rogério Batista da Sil-
va (MDB), o “Gério”, 

Requerimentos à 
Prefeitura pedem 
manutenção em bairros

Vereador Rubens de Oliveira Alves

este entre as ruas Du-
que de Caxias e Fer-
nando Pessoa (Vila 
Godinho). “Moradores 
do local relatam aci-
dentes devido à exten-
são e à inclinação deste
 escadão. Inclusive, há 
poucos dias um rapaz 
se acidentou lá, e se en-
contra hospitalizado 
em estado gravíssimo”,
 argumenta.

Â
PARA VOCÊ

No site da Câmara Municipal de Jandira, você encontra fotos e vídeos das 
sessões ordinárias. Basta clicar: www.camarajandira.sp.gov.br
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Câmara reivindica melhorias 
à Praça Anielo Gragnano

Requerimentos aprovados 
indicam a necessidade de 
coleta de lixo noturna, ze-
ladoria em escola e revita-
lização de praça

Vereadores pedem serviços 
de limpeza e manutenção

Vereador Rodrigo Francisco de Jesus Felipe Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

Requerimento assi-
nado pelo vereador 
Rodrigo Francisco de 
Jesus Felipe (MDB), o 
“Bilisca da Feira”, 
aprovado na 10ª sessão
 ordinária da Câmara 

Municipal de Jandira 
(10/04), quer que a 
Prefeitura implante 
coleta de lixo no perío-
do noturno. “Muitos 
munícipes reclamam 
do lixo que fica muito 
tempo exposto nas cal-
çadas até o caminhão 
coletor passar, causan-
do mau cheiro e má 
aparência. Sabemos 
que há vários fatores 
que interferem na co-

leta durante o dia, co-
mo risco de acidentes, 
trânsito e também o 
risco de os coletores 
adquirirem um câncer
 de pele devido ao fato 
de ficarem expostos ao
 sol”, justifica o parla-
mentar.

Já o vereador Silvair
 Soares de Brito (PEN),
 o “Silvio Cabeleireiro”,
 em dois requerimentos
 aprovados na mesma 

sessão, pede a revitali-
zação do bulevar situ-
ado na via expressa 
Mauri Sebastião Baru-
fi (Centro); e o recape-
amento e conservação 
da avenida Antônio 
Bardella (Jardim São 
Luís). “É preciso me-
lhorar um dos acessos 
principais de nossa ci-
dade, com implantação
 de bancos, pintura, 
mesas de jogo, ilumi-

nação, grades de prote-
ção, lixeiras e arboriza-
ção”, diz o parlamen-
tar, em relação ao 
bulevar. “Sobre a ave-
nida Antônio Bardella,
 além do desgaste na 
pista que precisa ser 
corrigido, é necessário 
o corte de mato na via”,
 complementa.

Roçagem e limpeza 
da Emeb Kameoka 
(Jardim Gabriela II) é 

o que reivindica o vere-
ador Josenildo Ribeiro
 de Freitas (PR), o “Véi-
nho”, em outro reque-
rimento aprovado na 
mesma sessão. “Há ali 
um grande acúmulo de
 mato devido às fortes 
chuvas, podendo tor-
nar-se um criadouro 
de insetos e animais 
peçonhentos e do mos-
quito da dengue”, ex-
plica Véinho.

Requerimento aprovado na
 sessão pede mais segu-
rança, �scalização sobre 
bicicletas e skate e ainda 
a revisão dos bancos, as-
sentos e iluminação

Para a Praça Anielo 
Gragnano, na região 
central de Jandira, um 
requerimento aprova-
do pela Câmara Muni-
cipal na 10ª sessão ordi-
nária (10/04) reivindica
 diversas melhorias pa-
ra que a população pos-
sa desfrutar deste espa-

ço público com mais 
qualidade e segurança.

O documento pede 
que a Guarda Civil Mu-
nicipal reforce os tra-
balhos no local, in-
cluindo a fiscalização 
do uso de skates e bici-
cletas; que a Prefeitura 
organize a feirinha que
 ocorre na praça; que o 
Departamento de 
Obras fixe todos os 
bancos e assentos no 
piso; e que sejam subs-
tituídas todas as lâm-
padas queimadas nos 
postes e nas luminárias

de piso, se possível am-
pliando também os 
pontos de iluminação.

“Há um evento que 
acontece ali semanal-
mente, o ‘Batalha de 
Rimasʼ, em que os mu-
nícipes reclamam que 
os jovens participantes
 consomem drogas em 
meio ao público. Tam-
bém há relatos de 
agressões físicas, e em 
um dos casos um jovem
 usou como arma uma 
parte de um dos assen-
tos da praça”, aponta o 
vereador autor do re-

querimento, Franklin 
Venancio da Silva Net-
to (PSC). O parlamen-
tar ressalta ainda que 
sua intenção não é aca-
bar ou coibir a manifes-
tação cultural na praça.

“Sobre a feirinha, 
vários comerciantes es-
tacionam seus carros 
sobre a praça, causan-
do avarias no piso. As 
barracas de gêneros di-
ferentes ocupam o 
mesmo espaço, e deve-
se dividi-las por catego-
ria”, complementa 
Franklin.
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Jandira poderá redistribuir
 medicamentos doados
Projeto de lei foi aprovado
 na Câmara Municipal, e 
prevê criação de estrutura
 para receber os remédios 
e repassá-los à população

A Câmara Munici-
pal de Jandira apro-
vou na 10ª sessão 
ordinária (10/04), 
projeto de lei que ins-
titui o programa “Far-
mácia Solidária”. A 
ideia é que a Prefeitu-
ra crie estrutura e um
 sistema que possa re-
ceber da população e 
de empresas a doação
 de medicamentos não
 utilizados e dentro do
 prazo de validade. Os 

produtos seriam re-
passados à Farmácia 
Central e unidades bá-
sicas de saúde para re-
distribuição gratuita à 
população, sob super-
visão técnica, com con-
trole rigoroso de sua 
qualidade e prazo de 
validade.

“Este projeto tem a 
finalidade de estimular
 o espírito de generosi-
dade entre as pessoas. 
A ideia é criar uma es-
trutura física para que 
o Prefeitura, sem fins 
lucrativos, receba a do-
ação de remédios vin-
dos da comunidade, 
médicos, indústrias 
farmacêuticas e dis-

tribuidoras de medi-
camentos”, explica o 
vereador autor da 
proposta, Michel de 
Oliveira Viana (PRB).

“Assim, o progra-
ma ‘Farmácia Solidá-
ria’ faz com que 
grande parte desses 
medicamentos, que 
antes seriam esqueci-
dos até o vencimento 
do prazo de validade, 
sejam doados e utili-
zados por outras pes-
soas que deles 
precisam”, comple-
menta o parlamentar.

Para se tornar lei, o
 projeto necessita ain-
da de sanção do pre-
feito de Jandira.

Vereador pede 
prorrogação de 
licença paternidade
Requerimento aprovado 
em sessão solicita o bene-
fício a funcionários muni-
cipais de Jandira

Requerimento de 
autoria do vereador 
Antonio dos Santos 
Oliveira (PV), o “Toni-
nho Amizade”, solici-
ta à Prefeitura que 
prorrogue a licença 
paternidade para 20 
dias, aos funcionários 
públicos municipais. 
O documento foi apro-
vado na 11ª sessão or-
dinária da Câmara 
jandirense, no dia 17 
de abril.

Pela Constituição 
Federal, a licença pa-
ternidade é de 5 dias. 
O benefício tem início
 na data de nascimen-
to da criança e o perío-
do é considerado de 
efetivo exercício. “Sa-
bemos que a licença é 
necessária para que os
 pais prestem apoio às 
mães durante o pós-
parto, além de ser um 
período de fortaleci-

mento de vínculo fa-
miliar. A ampliação 
desta licença é uma 

Vereador Antonio dos Santos Oliveira (PV)

reivindicação dos ser-
vidores”, justifica To-
ninho.
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O vereador Marcos
 da Silva Ferreira 
(PRB), o “Beda”, quer
 fiscalizar se a Prefei-
tura cumpra legisla-
ções federal e estadu-
al que garantem vagas
 de emprego a pessoas
 com deficiência. Para 
tanto, ele teve reque-
rimento de sua auto-
ria provado na 9ª ses-
são ordinária da 
Câmara Municipal de
 Jandira (03/04), soli-
citando ao governo 
municipal informa-

ções acerca da políti-
ca que se é plicada no 
município em relação
 às vagas no mercado 
de trabalho para este 
público.

“Seguindo diretri-
zes da Lei Federal 
7.583/1989 e Lei Esta-
dual 12.907/2008, 
nosso município ne-
cessita com urgência 
estabelecer a aplica-
bilidade dessas leis, 
para que nossa popu-
lação com algum tipo 
de deficiência tenha 
seus direitos garanti-
dos e a oportunidade 
de trabalho assegura-
da”, justifica o parla-
mentar.

Vereador quer �scalizar se
 Prefeitura cumpre leis fe-
deral e estadual

Garantia de trabalho à 
pessoa com de�ciência

Vereador Marcos da Silva Ferreira

Alteração em mão de direção de via e implementação de sinalização adequada foram assuntos de requerimentos
 aprovados em plenário

Vereadores reivindicam 
melhorias no trânsito

Vereador Silvair Soares de BritoVereador Marcos Danilo de Sousa

A 11ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(17/04) aprovou re-
querimentos de vere-
adores à Prefeitura, 
reivindicando servi-
ços de melhorias no 
setor de trânsito na 
cidade.

De autoria do vere-
ador Marcos Danilo 
de Sousa (PV), o 
“Markinhos”, um dos 
pedidos é para que o 

governo municipal 
elabore estudos para 
implementar mão 
única de direção na 
rua Irajá, no Jardim 
Nossa Senhora de Fá-
tima. “São inúmeros 
os pedidos de mora-
dores e motoristas 
que reclamam dos 
transtornos causados
 no local todos os dias,
 pois a rua Irajá é es-
treita, sendo impossí-
vel a passagem de car-

ros nos dois sentidos”,
 justifica Markinhos.

Já o vereador Sil-
vair Soares de Brito 
(PEN), o “Silvio Cabe-
leireiro”, quer que a 
Prefeitura providen-
cie a sinalização no 
asfalto e por placas, 
como também a pa-
dronização da calça-
da, na rua Manoel Al-
ves Garcia, no Jardim
 São Luiz. “Muitos 
moradores do local 

reclamam que em ho-
rários de pico fica 
muito difícil transitar
 neste local, pois devi-
do à falta de sinaliza-
ção, motoristas colo-
cam os carros em 
cima das calçadas 
causando um grande 
transtorno, potencia-
lizando o risco de aci-
dentes para motoris-
tas e principalmente 
para os pedestres”, 
explica Silvio.


