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Secretária de Saúde da Prefeitura presta
esclarecimentos na Câmara de Jandira
A secretária de Saúde da Prefeitura de Jandira, Jaqueline De Pascali, prestou esclarecimentos sobre o setor durante a 26ª sessão ordinária
da Câmara Municipal jandirense (29/08). Ela utilizou a tribuna da Casa para elencar alguns números da Saúde em Jandira e também falar
sobre os pontos principais de atuação da Prefeitura este ano em atenção ao setor. Página 3
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Projeto assegura Vereadores
Arrecadação com
proteção à família solicitam melhorias multas poderá
jandirense
na Segurança
ajudar Guarda
Página 8

Aprovada a criação do programa “WiFi Livre”
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Câmara assegura proteção
à família jandirense
Emenda à Lei Orgânica aprovada pelos vereadores prevê que a Prefeitura
deve suplementar o que a Constituição Federal traz como obrigações do Estado

Vereador Rogério Batista da Silva

Vereador solicita
ponto policial no
Sagrado Coração
Rogério Batista da Silva
falou sobre os
constantes assaltos a
residências e a
munícipes nas
imediações da Praça
Rosa Emilia
Os constantes assaltos
a munícipes e roubo a residências nas proximidades da estação Sagrado
Coração da CPTM foram
pauta do vereador Rogério
Batista da Silva (PMDB),
o “Gério Cabeleireiro”, na
Câmara Municipal de
Jandira no mês de agosto.
Os casos motivaram o parlamentar a apresentar requerimento na 26ª sessão

ordinária da Casa (29/08),
solicitando providências
da Prefeitura.
Os vereadores aprovaram o requerimento, que
pede a instalação permanente de um ponto de estacionamento, para uso
comum pela Guarda Civil
Municipal e pela Polícia
Militar na praça Rosa
Emilia, s/nº, em frente ao
Corredor Oeste e à estação
Sagrado Coração.
“Diversos munícipes
relatam a crescente onda
de assaltos. As ocorrências são quase diárias, e os
moradores da região aﬁrmam que não podem contar com um mínimo de segurança”, justiﬁca Gério.

Vereador Luciano Antonio Barbieri

A Câmara Municipal de
Jandira aprovou na 25ª
sessão ordinária (dia
22/08), emenda à Lei Orgânica do município que
formaliza a promoção, defesa e garantia às políticas
em defesa da vida e dos valores da família, como forma de reforçar o que prevê a Constituição Federal
sobre o tema. A proposta,
de autoria do vereador Luciano Antonio Barbieri
(PTB) e subscrito pelos
demais parlamentares
jandirenses, assegura que
a Prefeitura deve suplementar as obrigações do
Estado na proteção ao nú-

cleo familiar.
“A Constituição Federal aﬁrma que a família é a
base da sociedade e deve
ter especial proteção do
Estado. O que se observa,
no entanto, é que a instituição familiar tem sido
alvo de frequentes ataques
por certos setores da sociedade que procuram, sobretudo através dos meios
de comunicação, desﬁgurar e desconstruir a importância social da entidade familiar”, justiﬁca o
vereador.
O artigo 116 da Lei Orgânica de Jandira, com a
emenda aprovada, prevê

que o governo municipal
deve adotar ações contra
os males que são instrumentos de dissolução da
família; estimular pais e
organizações sociais para a
formação moral, cívica, física e intelectual da juventude; colaborar com entidades assistenciais que
visem à proteção e à educação da criança; amparar
as pessoas idosas; e colaborar com a União, Estado e
outros municípios para a
solução do problema dos
menores desamparados ou
desajustados, através de
processo adequado de permanente recuperação.
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A pedido de vereadores, secretária
presta esclarecimentos na Câmara
Jaqueline De Pascali, que chefia a Secretaria de Saúde de Jandira, falou sobre realizações no setor e respondeu a questionamentos de parlamentares
A secretária de Saúde
da Prefeitura de Jandira,
Jaqueline De Pascali,
prestou esclarecimentos
sobre o setor durante a 26ª
sessão ordinária da Câmara Municipal jandirense
(29/08). Ela utilizou a tribuna da Casa para elencar
alguns números da Saúde
em Jandira e também falar sobre os pontos principais de atuação da Prefeitura este ano em atenção
ao setor.
A presença da secretária na Câmara atendeu a
requerimento assinado
pelos vereadores, a partir
do episódio de seguidas
mortes no Pronto-Atendimento de Jandira (PAM
Jandira) entre os dias 5 e
7 de agosto, quando a unidade registrou seis óbitos.
De acordo com ela, quatro
destes pacientes teriam
chegado ao PAM Jandira
já com parada cardiorrespiratória, e, apesar do
atendimento da equipe
médica, não houve sucesso nas manobras técnicas

Secretária de Saúde Jaqueline De Pascali, na tribuna da Câmara de Jandira

de ressuscitação. Outro
paciente já teria chegado
morto à unidade. Sobre a
sexta vítima, não houve
tempo hábil de a secretária explicar o ocorrido.
Além de falar sobre os
números da mortalidade
infantil e da dengue (que,

segundo ela, estão melhores que nos anos anteriores), Jaqueline De Pascali
também respondeu a
questionamentos dos vereadores Rogério Batista
da Silva (PMDB), o “Gério
Cabeleireiro”, sobre as
mortes no PAM e sobre as

“multi-funções” de uma
médica em especial que
atua na unidade; Michel
Viana (PRB), sobre as demoras no atendimento do
PAM e no agendamento de
exames; Rodrigo Francisco Felipe (PMDB), o “Bilisca da Feira”, que questi-

PAM Jandira
sob intervenção
Equipamento é administrado pela Secretaria de Saúde
até contratação de nova Organização Social
Explicando sobre o PAM
Jandira na Câmara Municipal, a secretária Jaqueline De
Pascali lembrou que o equipamento encontra-se sob intervenção da Prefeitura. A
interventora é justamente a
secretária de Saúde.
“Além de sermos a Secretaria, estamos arcando com
a gestão do único prontoatendimento que existe na
cidade. Detectamos precocemente problemas com a
Fenaesc, em apenas 56 dias.
E isso gerou uma interven-

ção, que não é fácil. Muita
coisa precisa acontecer, sem
dúvida. A Fenaesc gastou R$
1,75 milhão em um mês, e o
mês que nós mais gastamos
o valor foi de R$ 1,2 milhão”,
defendeu Jaqueline.
A secretária informou
ainda que o edital para contratar uma nova Organização Social (OS) para gerir o
PAM deveria estar ﬁnalizado na última semana de
agosto. “Esperamos que
empresas sérias venham a
se inscrever”, disse.

PAM de Jandira, antigo Hospital Municipal

onou a falta de materiais
como lençóis e cobertores
no PAM; e Marcos Danilo
de Souza (PV), o “Markinhos”, a respeito do processo de contratação de
uma nova Organização
Social para administrar o
PAM.
Já o vereador Marcos da
Silva Ferreira (PRB), o “Beda”, perguntou à secretária
sobre a UBS Analândia e a
contratação de médicos especialistas. Luciano Antonio Barbieri (PTB) questionou sobre o atendimento
prioritário nas unidades de
saúde e ainda sobre o agendamento de exames somente a partir das 8h30.
Josenildo Ribeiro de Freitas (PR), o “Véinho”, perguntou se a prioridade de
atendimento também funcionará no PAM. E Franklin
Venancio da Silva Netto
(PSC) quis saber sobre a reforma do Centro de Reabilitação Humana (CRH), e
pediu valorização salarial
aos médicos especialistas
da rede municipal.

4

Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo

Jandira • agosto de 2017

www.camarajandira.sp.gov.br

Requerimentos solicitam criação
e reativação de Conselhos
Vereadores querem que
Prefeitura dê condições
para que seja retomado
o Conselho do Idoso, e
criado o de Mobilidade
Urbana
Criação do Conselho
Deliberativo para Mobilidade Urbana em Jandira.
É o que pede o vereador
Antônio dos Santos Oliveira (PV), o “Toninho Amizade”, que teve requerimento de sua autoria sobre
o assunto aprovado na 23ª
sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
(08/08).
“Queremos a criação
deste Conselho como forma de efetivar em nosso
município a Política Municipal de Mobilidade Urbana, com caráter consultivo,
ﬁscalizador e deliberativo,

respeitando os aspectos legais de suas competências”, justiﬁca Toninho.
Já o vereador Josenildo
Ribeiro de Freitas (PR), o
“Véinho”, quer a reativação do Conselho Municipal do Idoso. Requerimento de sua autoria levando o
assunto à Prefeitura de
Jandira foi aprovado também na mesma sessão.
“O objetivo é assegurar
os direitos do idoso, criando condições para promover sua integração e participação
efetiva
na
sociedade. Sendo assim, o
Conselho Municipal do
Idoso em Jandira espera
colaborar para a difusão do
conhecimento das principais leis em favor da pessoa
idosa, além de subsidiar a
formação dos Conselhos
onde ainda não há”, explica Véinho.

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

Vereadores querem
mudanças no trânsito
Parlamentares solicitaram à Prefeitura de Jandira serviços relacionados ao
trânsito em requerimentos aprovados no plenário da Câmara
O vereador Marcos da
Silva Ferreira (PRB), o “Beda”, quer que a Prefeitura
de Jandira implante sentido único na rua Felipe
Camarão (Vila Anita Costa), no trecho em que a via
termina na rua Nicolau
Maesvick até a rua Messias Correia de Godói, para
quem desce sentido Vila
Eunice. Requerimento de
sua autoria sobre o assunto foi aprovado na 26ª sessão ordinária da Câmara
(29/08).
“Moradores do local relataram a diﬁculdade que
há quando carros que vêm
da rua Messias Correia de
Godói sobem a rua Felipe
Camarão e se deparam com

Soares de Brito (PEN), o “Silvio Cabeleireiro”, solicita que
nas ruas Willian Wadell
(Centro) e Fernando Pessoa
(Vila Santo Antônio) tenham
pintura de faixas de pedestres e implementação de
lombadas, iluminação e placas de sinalização. “São vias
de grande ﬂuxo e de importante acesso para o centro da
cidade e bairros adjacentes.
É uma solicitação que visa
melhorar a mobilidade urbana da população”, argumenta o vereador.
Já o vereador Josenildo
Ribeiro de Freitas (PR), o
“Véinho”, pediu à PrefeiRequerimento aprova- tura, em requerimento de
do na mesma sessão, de au- sua autoria aprovado na
toria do vereador Silvair sessão, a construção de uma
inúmeros veículos escolares e de munícipes que vão
buscar seus ﬁlhos na escola”, justiﬁca o vereador, que
em outro requerimento solicita a implantação de redutores de velocidade entre a rua Rubens Lopes, na
entrada do viaduto J.M.C..
“Munícipes que vêm à Câmara, ao Teatro, CCI e PAM
têm diﬁculdade de se locomover, em função do grande número de veículos no
local”, aﬁrma Beda.

Pedestres

Vereador Marcos da Silva Ferreira

passagem de pedestres no
canteiro central da rua
Amapá (Via Expressa), na
Vila Mercedes. “Este canteiro é necessário porque
no caminho existe um poste da Eletropaulo que diﬁculta o ﬂuxo das pessoas,

forçando-as a irem pela rua
para continuar o trajeto”,
conta o vereador. O mesmo requerimento solicita
também a implementação
de uma faixa de pedestres
em frente à loja Mancha
Veículos.
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Vereadores solicitam
melhorias na Segurança
Em requerimentos,
parlamentares pedem
mais rondas da Guarda
e iluminação pública

Vereador Antônio dos Santos Oliveira

Requerimento aprovado
na Câmara pede
congelamento de IPTU
Vereador Toninho
Amizade quer que não
haja aumento até 2020
“Munícipes e empresários têm reclamado da carga tributária muito alta em
Jandira. Eles não suportam mais tantos aumentos
e estão se retirando da cidade, sendo que em alguns
casos o aumento do IPTU
chegou a 400%”. A informação é do vereador Antônio dos Santos Oliveira
(PV), o “Toninho Amizade”, cujo requerimento de
sua autoria, pedindo o congelamento do IPTU por

três anos (2018 a 2020), foi
aprovado na 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira, dia 1º de
agosto.
“O país atravessa um
momento difícil em sua
economia. E com todo esse aumento, não houve retorno deste imposto para a
população jandirense”,
justiﬁca o vereador, lembrando ainda que o pedido
não retira receita do município. “Não é para cobrar a
inﬂação retroativa dos
anos em que o IPTU ﬁcou
congelado, e sim cobrar a
inﬂação a partir de 2021”,
complementa.

Segundo o presidente da
Câmara Municipal de Jandira, vereador Marcelo Marques de Souza (DEM), o
“Marcelinho”, muitos munícipes têm se queixado da
constante onda de assaltos,
mortes e estupros na cidade. Requerimento de sua autoria, aprovado na 22ª sessão ordinária do Poder
Legislativo jandirense, no
dia 1º de agosto, atende a estas reclamações de moradores, solicitando à Prefeitura
que providencie, junto à
Guarda Municipal, rondas
preventivas em todos os bairros do município.
Já o vereador Rodrigo
Francisco Rosa de Jesus Felipe (PMDB), o “Bilisca da
Feira”, em outro requerimento aprovado na mesma sessão, pede urgência à Prefeitura na troca de lâmpadas de
iluminação pública atual para o modelo LED na pista de
skate ao lado da área de Eventos Central de Jandira. “A iluminação pública é essencial
à qualidade de vida nos centros urbanos e arredores, atuando como instrumento de
cidadania permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no período noturno, além e estar
diretamente ligada à segurança pública, prevenindo a
criminalidade”, justiﬁca o vereador.
Quem também quer que
a Prefeitura reforce a iluminação pública é o vereador
Marcos Danilo de Sousa (PV),
o “Markinhos”. Requerimento aprovado pelos colegas vereadores durante a 22ª sessão solicita a manutenção e
troca de lâmpadas queimadas no terminal de ônibus
do Jardim Nossa Senhora de
Fátima. “Moradores que utilizam o terminal, principalmente à noite, reclamam que
há lâmpadas queimadas há
meses, necessitando portanto de providências urgentes”, explica Markinhos.

Presidente da Câmara, vereador Marcelo Marques de Souza

Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe

Vereador Marcos Danilo de Sousa
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Arrecadação com
multas poderá ajudar
Guarda Municipal
Projeto aprovado pela Câmara de Jandira prevê que
10% dos valores sejam repassados à corporação

Publicidade

Dos valores arrecadados com multas de trânsito em Jandira, 10% deverão ser repassados à
Guarda Municipal da cidade. A regra está prevista em projeto de lei aprovado
pela
Câmara
Municipal na 25ª sessão
ordinária (22/08), de autoria do vereador Michel
de Oliveira Viana (PRB),
e tem como base o fato de
a ﬁscalização do trânsito
na cidade ser de responsabilidade da corporação

A mesma sessão aprovou
outro projeto de lei de Michel, também relacionado
às multas de trânsito. A nova legislação obriga a Prefeitura a divulgar, até o dia 25
de cada mês, no Portal da
Transparência do Município de Jandira, os valores
arrecadados com as multas
de trânsito nas vias públicas
sob jurisdição do Departamento Municipal de Trânsito. A destinação dos respectivos
valores
arrecadados também deverão ser publicados.

de segurança do município.
“Considerando que
para um maior aprimoramento e eﬁciência do serviço prestado aos usuários do sistema de trânsito
(condutores e pedestres)
em nossa cidade, a Guarda Municipal necessita de
melhores equipamentos,
e a receita atualmente
disponibilizada a este órgão é insuﬁciente para
atender essa necessidade”, justiﬁca o vereador.

Vereador Michel de Oliveira Viana

Saúde e inclusão estão na pauta do
plenário parlamentar jandirense
Vereadores solicitam
mudanças na jornada de
trabalho de profissionais e
reativação de Conselho
Municipal da Pessoa com
Deficiência
Requerimento aprovado
na 22ª sessão ordinária da
Câmara Municipal de Jandira, dia 1º de agosto, solicita que a Prefeitura elabore
um projeto de lei reduzindo
para 20 horas semanais a
jornada de trabalho de fonoaudiólogos, psicólogos,
assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, ﬁsioterapeutas e terapeutas
ocupacionais que atuam na
saúde pública municipal. De
autoria do vereador Franklin Venancio da Silva Netto (PSC), a proposta sugere
a mudança sem redução salarial, igualando a jornada
ao regime dos dentistas,
médicos e enfermeiros.

Conselho

“A isonomia nestes cargos não pode ser tratada de
forma parcial, ou seja, apenas entre dois ou três cargos
dentro da saúde, mas sim
entre todos os proﬁssionais
que detêm o mesmo nível de
diﬁculdade ou estudo”, justiﬁca Franklin. “Este fato

gera não só a injustiça com
tratamento desigual, mas
também o desconforto e desânimo aos demais proﬁssionais imprescindíveis para
a manutenção de um serviço de saúde adequado e de
qualidade”, complementa o
vereador.

Reativação do Conselho Municipal da Pessoa
com Deﬁciência em Jandira. É o que pede requerimento aprovado na
mesma sessão, de autoria
do vereador Josenildo Ribeiro de Freitas (PR), o
“Véinho”. Segundo ele, a
solicitação é feita com objetivo de ampliar as discussões sobre a implantação de ações e a criação de
políticas públicas para as
pessoas com deﬁciência,
e conscientizar a sociedade para a igualdade de
oportunidades a todos os
cidadãos.

“A reativação do Conselho atuará na sensibilização e mobilização da
sociedade para a eliminação das barreiras atitudinais, de informação e arquitetônicas,
entre
outras, que impedem as
pessoas com deﬁciência
ou com mobilidade reduzida de participar efetivamente da vida em sociedade”, diz Véinho.
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Câmara reforça pedidos
por serviços urbanos
Vereadores pedem limpeza de córrego e revitalização de viela em bairros de Jandira
Cidadãos que moram nas
imediações da rua Pedro
Pereira Leite, no Parque Boa
esperança, em Jandira, procuraram o vereador Arverino Xavier da Silva (PTB), o
“Avelino”, pedindo intervenção no córrego local. Assim, requerimento de sua
autoria, aprovado na 23ª
sessão ordinária da Câmara
Municipal (08/08), solicita
urgência à Prefeitura na
limpeza e desassoreamento
do canal de água, como forma de amenizar os transtornos no bairro.

“São constantes as reivindicações dos moradores do local, pois o córrego
encontra-se cheio de entulho e de muito mato colaborando para a proliferação de insetos e de ratos
que podem causar doenças contagiosas”, justiﬁca
o vereador.
Já o vereador Marcos da
Silva Ferreira (PRB), o “Beda”, teve requerimento de
sua autoria aprovado na
mesma sessão atendendo a
pedido de moradores dos
bairros Vale do Sol e Parque

Santa Tereza – que esperam
a restauração e revitalização
da Viela Júlio Belo Alves.
“Por ali passam dezenas
de pessoas todos os dias, e
muitos moradores têm relatado a diﬁculdade de travessia pela viela, que foi
inaugurada em 2002 e que
já há mais de 15 anos não
recebe nenhuma atenção
do Poder Público, que atenderia também aos anseios
da população do Jardim
Antônio Porto, Jardim Sol
Nascente e adjacências”,
aponta Beda.

Vereador Arverino Xavier da Silva

Cursinho e ensino fundamental
na pauta dos vereadores
Parlamentares solicitam compra de materiais e equipamentos para o cursinho, e também a implantação de ensino de 1º ao 5º ano no Centro
Com a presença de estudantes da diretoria do
cursinho popular da cidade, a 23ª sessão ordinária
da Câmara Municipal de
Jandira (08/08) aprovou
requerimento assinado
conjuntamente pelos vereadores Luciano Antonio
Barbieri (PTB) e Franklin
Venancio da Silva Netto
(PSC), solicitando à Prefeitura mais atenção para o

bom funcionamento da
unidade. Antes, em abril, o
vereador Rogério Batista
da Silva (PMDB), o “Gério
Cabeleireiro” já havia solicitado do Executivo providências semelhantes em
favor da escola.
O requerimento atende
ao apelo de alunos e professores e solicita que a
Prefeitura providencie a
compra de livros, giz, im-

pressora e demais equipamentos e materiais, além
da contratação de funcionários e a manutenção de
transporte e subsídio para
professores que moram
distante do cursinho. Também pede pequenos reparos de obras, como instalação de fechaduras e de
lâmpadas.
“Mais de oito mil alunos
já foram beneﬁciados com

esse cursinho, e com a falta de materiais e recursos
humanos se torna difícil a
realização das aulas e das
demais atividades com
máxima qualidade”, justiﬁcam os vereadores no requerimento.
A mesma sessão aprovou outra solicitação na
Educação, esta de autoria
do vereador Silvair Soares
de Brito (PEN), o “Silvio

Cabeleireiro”. Ele quer que
a Prefeitura estude a possibilidade de implementar
o ensino de 1º ao 5º ano na
região central da cidade.
“Os alunos que precisam cursar estas séries têm
que se deslocar para outras
escolas distantes de suas
residências, tendo assim
seus rendimentos estudantis prejudicados”, avalia o vereador.
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Vereadores aprovam
criação de programa
“WiFi Livre”
Pela nova regra, Prefeitura deverá disponibilizar sinal wireless de internet
em órgãos e espaços públicos a todos os cidadãos
Vereador Silvair Soares de Brito

Requerimentos pedem
mais médicos e
benefício a famílias de
doadores de órgãos
Solicitações nas áreas de Saúde foram defendidas
por vereadores da Câmara Municipal de Jandira
A região oeste da Grande
São Paulo, onde está localizado o município de Jandira, conta apenas com um
médico neurocirurgião na
cidade de Osasco. O fato
preocupa a Câmara Municipal de Jandira, que na 26ª
sessão ordinária (29/08)
aprovou requerimento solicitando envio de ofício ao
governador Geraldo Alckmin para que o Estado disponibilize neurocirurgiões
também para os Hospitais
Gerais de Itapevi e de Carapicuíba.
“A população de Jandira
e de cidades vizinhas sofrem
por não ter atendimento especíﬁco. Como agravante,
têm prioridade no atendimento pessoas com trauma
em acidentes de trânsito –
pessoas de mais idade têm
que permanecer na ﬁla de
espera, pois existe apenas
um neurocirurgião”, justiﬁca o vereador Silvair Soares
de Brito (PEN), o “Silvio Cabeleireiro”.
Requerimento aprovado
na mesma sessão pede que
a Prefeitura ﬁscalize os postos de saúde da cidade, para
comprovar onde há necessidade de mais médicos e
enfermeiros. “Há diversas
reclamações de usuários
que utilizam os postos de
saúde”, aﬁrma o vereador
Arverino Xavier da Silva
(PTB), o “Avelino”.

Doador de
órgãos
O vereador Franklin Venancio da Silva Netto (PSC)
teve aprovado na sessão ordinária requerimento de sua
autoria, solicitando ao prefeito de Jandira que envie à
Casa um projeto de lei isentando a família do doador de
órgãos de pagar a taxa municipal de sepultamento. O
texto do anteprojeto de lei,
elaborado pelo parlamentar,
acompanha o requerimento.
“Nada mais justo que
o governo ﬁnancie também as despesas do funeral do doador de órgãos,
aliviando assim os familiares nesse momento de
pesar de despesas com as
taxas. Acresce ainda que
muitos familiares de doadores de órgãos não têm
condições de arcar com
despesas de funerais”,
explica Franklin.
Também de autoria de
Franklin, outro requerimento aprovado na mesma
sessão pede ao Poder Executivo que inclua as assistentes sociais da Saúde no
rol de “ocupações insalubres em grau médio”, de
forma a conceder a estas
proﬁssionais também o
adicional salarial referente
à classiﬁcação.

Vereador Franklin Venancio da Silva Netto

Projeto de Lei aprovado
pelos vereadores de Jandira, durante a 25ª sessão ordinária da Câmara (22/08),
dá caminho à Prefeitura
disponibilizar gratuitamente aos cidadãos sinal
de internet wireless em todos os espaços e prédios
públicos da cidade. Denominado “Programa Wi-Fi
Livre”, a medida pode ser
adotada pelo governo municipal a partir da proposta de autoria do vereador

Franklin Venancio da Silva
Netto (PSC).
“Uma gama de pessoas
não possui acesso à internet em Jandira. Considerando também a necessidade de fortalecer as ações
de estímulo à cultura digital na cidade e de promover uma ocupação cada vez
maior dos espaços públicos, por meio desse programa a Prefeitura poderá aumentar o impacto e
amplitude das iniciativas
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de conectividade do município”, explica o vereador.
Pelo Projeto de Lei, o
Programa Wi-Fi Livre tem
por objetivo instrumentalizar a inclusão digital na democratização da informação, no acesso à cultura e
como ferramenta educacional, sendo de uso exclusivo
para acesso às notícias, entretenimento, buscas, pesquisas e relacionamentos
que proporcionem interação e conhecimento.

Assista ao vivo às sessões pela internet em www.camarajandira.sp.gov.br
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