
O assunto foi levantado a partir de requerimento aprovado na Câmara, exigindo que a Sabesp envie aos vereadores um relatório informando
 os motivos para as diversas perfurações em asfalto pela cidade, e o motivo de não cumprimento da lei municipal 2192/2017 – que estabelece 
critérios técnicos para as obras de recuperação do pavimento pela empresa depois de finalizada a intervenção da rede subterrânea de esgoto. PÁGINA 3

Terça-feira, às 14h

Participe das transformações de sua cidade!

Assista às sessões da Câmara
 Municipal de Jandira

Rua Rubens Lopes da Silva, 100 Centro, Jandira/SP 

www.camarajandira.sp.gov.br

Jornal da

Câmara de Jandira
www.camarajandira.sp.gov.br

Jornal Oficial do Poder

Legislativo
Edição do mês de agosto de 2018
Ano 12 | Nº 130

Falta de qualidade em recapeamento da 
Sabesp provoca protestos na Câmara

Vereadores querem obras
 em Espore e Lazer

PÁG. 4

Câmara debate diversas 
melhorias na Saúde 

PÁGINAS 5, 6 E 7

Plenário aprova serviços 
de manutenção na cidade 

PÁGINAS 4 e 6

Transporte e Trânsito também
 na pauta de Jandira

PÁGINAS 5, 7 E 8



Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo Jandira • agosto de 2018
www.camarajandira.sp.gov.br2

BENEFÍCIO. Requerimento quer que Prefeitura ex�a que empresa arque com obra, já que vai construir torres residenciais no Sagrado Coração

Como forma de 
compensar os impactos
 sociais após a ocupação
 de duas torres residen-
ciais que serão cons-
truídas no bairro Sa-
grado Coração, o 
vereador Rogério Ba-
tista da Silva (MDB), o 
“Gério”, quer que a Pre-
feitura exija que a cons-
trutora do empreendi-
mento arque também 
com a obra de uma 
Unidade Básica de Saú-
de. Requerimento de 
sua autoria tratando do
 assunto foi aprovado na
 23ª sessão ordinária da
 Câmara Municipal 
(14/08).

O parlamentar se 
refere ao empreendi-
mento habitacional 
que deve ser erguido 

Vereador reivindica UBS em 
contrapartida junto a construtora

na rua Maria Apareci-
da Pedrosa, ao lado do 
ginásio de esportes. 
Gério ainda sugere que
 a UBS seja construída 
próximo ao campo de 
futebol do Sagrado Co-
ração, onde grande 
parte do terreno per-
tence à Prefeitura, se-
gundo o parlamentar.

“A construção de 
uma unidade de saúde,
 além da livrar a Pre-
feitura de pagar alu-
guel de imóvel para 
abrigar a UBS, tam-
bém visa melhorar o 
acesso dos munícipes 
ao serviço de saúde, 
com um posto moder-
no, com espaço e es-
trutura que possibili-
te a ampliação futura”,
 justifica Gério.Vereador Rogério Batista da Silva
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A 23ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(14/08) marcou um de-
bate em protesto con-
tra os serviços da Sa-
besp na cidade. As 
reclamações ficaram 
por conta dos serviços 
que a empresa tem re-
alizado com perfura-
ções em ruas com pavi-
mento novo, e também
 por conta da falta de 
qualidade na recupe-
ração do asfalto após a 
conclusão das obras.

OBRAS. Requerimento aprovado na Câmara quer que a empresa explique o motivo de perfurações no asfalto de ruas e falta de qualidade na recuperação do pavimento

Vereadores protestam contra Sabesp

O assunto foi levan-
tado a partir de reque-
rimento aprovado na 
Câmara, exigindo que 
a Sabesp envie aos ve-
readores um relatório 
informando os motivos
 para as diversas perfu-
rações em asfalto pela 
cidade, e o motivo de 
não cumprimento da 
lei municipal 
2192/2017 – que esta-
belece critérios técni-
cos para as obras de re-
cuperação do 
pavimento pela em-

presa depois de finali-
zada a intervenção da 
rede subterrânea de 
esgoto.

“É visível os diver-
sos buracos espalhados
 pela cidade sem o devi-
do recapeamento as-
fáltico efetuado pela 
Sabesp”, justifica o ve-
reador autor do reque-
rimento, Franklin Ve-
nancio da Silva Netto. 
“Não adianta mais reu-
nião com representan-
te da Sabesp aqui na 
Câmara. O que teria 

que acontecer é o jurí-
dico da Prefeitura to-
mar uma atitude e aci-
onar a Sabesp junto ao
 Ministério Público, 
porque tudo o que foi 
dito aqui nunca foi 
cumprido”, protestou 
o parlamentar no ple-
nário.

O vereador Marcos 
Danilo de Sousa (PV), 
o “Markinhos”, autor 
da lei que estabelece os
 critérios técnicos para 
a recuperação do pavi-
mento após obras por 

empresas, também 
protestou contra a em-
presa, e parabenizou o 
setor de fiscalização da
 Prefeitura de Jandira 
por estar aplicando as 
multas contra a Sa-
besp, relativas à legis-
lação municipal.  

O presidente da Câ-
mara Municipal, vere-
ador Marcelo Marques
 de Souza (DEM), o 
“Marcelinho”, foi ou-
tro parlamentar que 
criticou a Sabesp pelos
 buracos deixados na 

cidade e pelo asfalto 
“ondulado” que a em-
presa refaz depois de 
finalizadas suas obras
 de manutenção. “E 
pode ver: a maioria 
das vezes o asfalto 
acabou de ser recupe-
rado e vai lá a Sabesp 
quebrar. Isso depois 
de todo o esforço que 
tivemos com as 
emendas parlamenta-
res que conseguimos 
receber para recapea-
mento asfáltico”, 
pontuou.

Presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo Marques de Souza Vereador Franklin Venancio da Silva Netto
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A 24ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(21/08) aprovou re-
querimentos cobran-
do da Prefeitura diver-
sos serviços de 
manutenção pela ci-
dade. Um deles, de au-
toria conjunta entre os
 vereadores Josenildo 
Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Véinho”, e 
Michel de Oliveira Vi-
ana (PRB), solicita a 
reforma da bica d´água
 localizada na rua Mar-
tin Luther King (Vila 
Rolim).

“A bica é um pa-
trimônio histórico de 
nosso município, e 
fonte de água potável. 
Atualmente o local 
encontra-se num esta-
do vergonhoso e de to-
tal abandono, necessi-
tando de reforma 
completa e melhori-
as”, traz a justificativa
 do requerimento.

Outro, de autoria 
do vereador Rodrigo 
Francisco Rosa de Je-
sus Felipe (MDB), o 
“Bilisca da Feira”, in-
dica a necessidade do 

Vereador Rubens Alves de Oliveira

REFORMAS. Reforma da bica d´água, conserto de aquecedor da Piscina Integrada e coleta de entulho foram os temas levados a plenário

Vereadores cobram 
serviços de manutenção

Munícipes do bair-
ro Mirante de Jandira
 têm reivindicado a ve-
readores a implanta-
ção de uma academia 
ao ar livre na rua Leão
 de Judá. O assunto foi
 tema de requerimen-
to aprovado na 24ª 
sessão ordinária da 
Câmara Municipal de
 Jandira (21/08), de 
autoria conjunta en-
tre os vereadores 
Marcos Danilo de 
Sousa (PV), o “Marki-
nhos”, e Silvair Soares
 de Brito (PEN), o “Sil-
vio Cabeleireiro”. 

“Os moradores an-
seiam por um espaço 
para a prática de ativi-
dades físicas no bairro,
 o que irá melhorar a 
qualidade de vida e 
contribuir para o bem
-estar dessas pessoas”,

LAZER. Academia ao ar livre e ampliação de quadra em 
ginásio de esportes são reivindicações de vereadores

Esporte e lazer na
 pauta de Jandira

Vereador Silvair Soares de Brito

traz a justificativa do 
requerimento.

A ampliação da 
quadra do ginásio de 
esportes Everaldo 
Santana do Rosário 
Vero (Jardim Broti-
nho) foi tema de outro
 requerimento apro-
vado na mesma ses-
são, este de autoria do
 vereador Franklin Ve-
nancio da Silva Netto 
(PSC). “Essa é uma 
região muito populo-
sa de nossa cidade e 
conta com pouquíssi-
mos espaços destina-
dos à prática esporti-
va. Com esta 
ampliação, podere-
mos até receber jogos
 oficiais ou outros pro-
jetos que incentivam 
a prática de esportes 
em nossa cidade”, 
aponta.

conserto imediato do 
aquecedor da Piscina 
Integrada, e pede ain-
da a aquisição de um 
equipamento reserva.
 “A piscina vem ficando
 vários dias, até sema-
nas, sem funcionar de-
vido ao fato de o aque-
cedor quebrar 
frequentemente. Vale 

lembrar que o local, 
além das aulas de na-
tação, oferece hidrogi-
nástica, e que boa par-
te dos usuários tem 
prescrição médica pa-
ra a realização das ati-
vidades”, pontua. 

Já o vereador Ru-
bens Alves de Oliveira
 (PTN), o “Rubinho”, 

teve aprovado reque-
rimento de sua autoria
 solicitando a limpeza 
de entulho junto ao 
córrego no final da rua
 Minotauro (Jardim 
Iglesias). “Moradores 
do bairro têm recla-
mado muito da sujeira
 e do abandono do lo-
cal”, afirma.

TV CÂMARA ON LINE
Assista ao vivo sessões da 

Câmara Municipal  de Jandira pela internet

www.camarajandira.sp.gov.br
Terça-feira, às 14h
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O vereador Lucia-
no Antonio Barbieri 
(PTB) está solicitan-
do à Prefeitura de 
Jandira que provi-
dencie um itinerário 
de linha de ônibus 
municipal que aden-
tre o bairro Sítio Pe-
dra Bonita. O pedido 
consta de requeri-
mento de sua autoria 
aprovado na 22ª ses-
são ordinária da Câ-
mara Municipal 
(07/08). 

Requerimento de 
autoria do vereador 
Marcos Danilo de 
Sousa (PV), o “Marki-
nhos”, aprovado na 
23ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal
 de Jandira (14/08), 
solicita que o prefeito
 da cidade envie ao le-
gislativo jandirense 
projeto de lei autori-
zando duplo vínculo 
para os profissionais 
da enfermagem. 

O vereador enten-
de que os trabalhado-
res do setor devem ter
 o direito a ter dois 
empregos na mesma 
área, como forma de 
complementar renda.
 “São inúmeros os pe-
didos destes profissi-
onais em nosso 
município, que têm se
 dedicado em suas 
atribuições em seus 
locais de trabalho. A 
autorização do duplo 
vínculo em muito be-
neficiará no atendi-
mento às demandas 
de nosso município”, 
justifica Markinhos.

Outro requerimen-
to relacionado à Saúde
 aprovado na mesma 
sessão é de autoria do 
vereador Rogério Ba-
tista da Silva (MDB), o

“Gério”. Ele pede à 
Prefeitura que contra-
te ou remaneje um 
dentista para a Unida-
de Básica de Saúde do
 Sagrado Coração, e 
que também provi-
dencie um vigia para 
cuidar do posto.

“O bairro do Sagra-
do Coração é onde se 

Câmara debate 
melhorias na Saúde

Vereador Marcos Danilo de Sousa

ATENDIMENTO. Requerimentos pedem duplo vínculo para enfermeiros e dentista para a 
UBS do Sagrado Coração

encontra o maior nú-
mero de pessoas ido-
sas em Jandira, e 
muitas com dificulda-
des de locomoção, fa-
to que dificulta sua 
ida a outras unidades 
de saúde para buscar 
tratamento em odon-
tologia”, aponta Gé-
rio.

Transporte e trânsito 
são debatidos na 
Câmara de Jandira

Vereador Arverino Xavier da Silva

MELHORIAS. Requerimentos pedem novo itinerário de ônibus e �scalização de lombadas sem pintura na cidade

“Munícipes recla-
mam que precisam 
realizar uma longa ca-
minhada a pé até o 
terminal rodoviário 
do Fátima, pois este se
 encontra a uma dis-
tância mínima de 750
 metros do final da rua
 Itaquiti, na entrada 
do bairro”, aponta o 
parlamentar.

Lombadas
Na mesma sessão, 

o vereador Arverino 

Xavier da Silva (PTB),
 o “Avelino”, teve 
aprovado requeri-
mento de sua autoria,
 pedindo à Prefeitura 
que providencie a fis-
calização das lomba-
das sem pintura em 
Jandira, principal-
mente nas ruas que 
foram asfaltadas re-
centemente. “Tal so-
licitação se faz 
necessária para pre-
venir acidentes futu-
ros”, justifica.
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A 22ª sessão ordiná-
ria da Câmara Munici-
pal de Jandira (07/08) 
aprovou requerimen-
tos solicitando à Prefei-
tura diversos serviços 
de manutenção em 
pontos da cidade. Um 
deles, de autoria do ve-
reador Josenildo Alves 
de Freitas (PR), o “Véi-
nho”, pede a substitui-
ção de seis postes de 
madeira por postes de 
concreto, localizados 
na rua Pedro de Morais,
 no Jardim Heneide.

“Estes postes en-
contram-se avariados
 pela ação do tempo e 
apresentam sinais de 
fragilidade, pois já es-
tão ocos, o que repre-
senta grande risco de 
acidentes”, afirma o 
parlamentar.

Outro requeri-
mento aprovado na 
mesma sessão, este de
 autoria do vereador 
Rodrigo Francisco 
Rosa de Jesus Felipe 
(MDB), o “Bilisca da 
Feira”, indica ao go-
verno municipal a ne-
cessidade de retirada 
de lixo e entulho nas 
ruas Ipiranga e John 

TV CÂMARA ON LINE
www.camarajandira.sp.gov.br

Terça-feira, às 14h

Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe

Vereadores reivindicam 
trabalhos de manutenção
LIMPEZA E REFORMA. Substituição de postes, retirada de entulho e revitalização de praça foram temas de requerimentos aprovados

Lennon (Jardim Nos-
sa Senhora de Fáti-
ma), mais a colocação
 de grama e manuten-
ção dos terrenos onde
 estão depositados es-
tes materiais. “Neste 
local diariamente há 
descarte de lixo e en-
tulho. A colocação de 
grama no local evita-
rá futuros descartes 
de lixo ali”, pontua.

Já o vereador 
Antônio dos Santos 
Oliveira (PV), o “To-
ninho Amizade”, teve
 requerimento de sua 
autoria aprovado na 
mesma sessão, solici-
tando à Prefeitura a 
revitalização da praça
 localizada em frente 
ao número 73 da rua 
Silverstone (Jardim 
São João), mais a im-

Requerimento 
aprovado na 22ª ses-
são ordinária da Câ-
mara Municipal de 
Jandira (07/08) soli-
cita à Prefeitura que 
faça obras de amplia-
ção e de reforma da 
Unidade Básica de 
Saúde do Jardim Nos-
sa Senhora de Fátima.
 O documento é de au-
toria do presidente do
 legislativo jandirense,
 vereador Marcelo 
Marques de Souza 
(DEM), o “Marceli-
nho”.

“Há necessidade de
 melhorar o atendi-
mento à população. 
Esta UBS tem uma 
grande demanda, pre-
cisando ainda de uma 
reforma devido ao mau
 estado de conservação,

ATENDIMENTO. Aquisição de tomógrafo e reforma de UBS 
foram temas de requerimentos

Câmara aprova 
pedidos para a 
área de Saúde

que, sendo um local 
para tratar a saúde, de-
ve estar sempre em 
perfeitas condições”, 
aponta o parlamentar.

Já o vereador Mi-
chel de Oliveira Viana
 (PRB), em requeri-
mento aprovado na 
mesma sessão, quer 
que a Prefeitura com-
pre ou alugue uma 
máquina de tomogra-
fia para o PAM de 
Jandira. “Há um 
grande número de 
usuários que precisa 
fazer este exame e não
 conseguem atendi-
mento em nosso mu-
nicípio. A maioria das
 pessoas não possuem 
plano de saúde e nem
 condições de arcar 
com o custo desse 
exame”, justifica.

Vereador Michel de Oliveira Viana

plantação de uma 
academia ao ar livre 
no local. “Esta praça 
anda abandonada e 
servindo para descar-
te de entulho. Sua re-
vitalização mais a im-
plantação de uma 
academia ao ar livre 
proporcionarão inú-
meros benefícios aos 
moradores da Vila São
 João”, justifica.
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Na área de trans-
porte, o vereador Mar-
cos Danilo de Sousa 
(PV), o “Markinhos”, 
teve requerimento de 
sua autoria aprovado 
na 24ª sessão ordiná-
ria da Câmara Munici-
pal de Jandira (21/08),
 solicitando à Prefeitu-
ra a extensão do ponto
 final da linha de ôni-
bus Mirante de Jandi-
ra até o Jardim 
Camila. “Os munícipes
 têm que caminhar 
cerca de 800 a 1.000 
metros a pé até o pon-
to final desta linha”, 
justifica.

Já no setor de trân-

MOBILIDADE E OBRA. Requerimentos pedem mudança em linha de ônibus, readequação de faixa 
de pedestre e recapeamento asfáltico

Transporte e trânsito
 são temas de 
debates na Câmara

sito, a mesma sessão 
aprovou requerimen-
to do vereador Antô-
nio dos Santos 
Oliveira (PV), o “To-
ninho Amizade”, pe-
dindo a realocação da
 faixa de pedestres em
 frente ao Ambulató-
rio de Especialidades 
de Jandira para o iní-
cio da esquina, nos 
dois sentidos, e trocá-
la para “faixa alta de 
trânsito”, no cruza-
mento da rua João 
Balhesteiro. “O trân-
sito nesta localidade é
 intenso, e devido ao 
grande fluxo de veícu-
los depois da inaugu-

Vereador Antônio dos Santos Oliveira

ração do Corredor 
Oeste, ficou muito pe-
rigoso”, aponta.

Recapeamento as-
fáltico também diz 
respeito à segurança 
no trânsito, e é por is-
so que o vereador 
Marcos da Silva Fer-
reira (PRB), o “Beda”,
 está reivindicando a 
obra na rua das Rosas
 (Jardim Marília), em 
requerimento seu 
aprovado na mesma 
sessão. “A via está em 
péssimo estado de 
conservação, dificul-
tando a passagem de 
veículos e de pedes-
tres”, explica.

O vereador de Jan-
dira Marcos Danilo de 
Sousa (PV), o “Marki-
nhos”, quer que a pre-
feitura informe o 
número de crianças no
 município que possu-
em alergia à proteína do
 leite de vaca e demais 
intolerâncias alimenta-
res. Requerimento de 
sua autoria solicitando 
a informação foi apro-
vado na 25ª sessão or-
dinária da Câmara 
Municipal (28/08). “As 
famílias destas crianças
 precisam de conscien-
tização, tratamento a 
seus filhos e monitora-

ATENDIMENTO. Requerimen-
tos aprovados pedem infor-
mações para aprimorar ser-
viços do setor

Câmara de Jandira 
debate ações na Saúde

Vereador Luciano Antonio Barbieri

mento, com necessida-
de de planejar treina-
mento e capacitação 
aos profissionais da re-
de”, defende o verea-
dor.

Outro requerimen-
to relacionado à Saúde 
aprovado na mesma 
sessão é o de autoria do
 vereador Luciano An-
tonio Barbieri (PTB), 
que está reivindicando 
a contratação de um 
psicólogo para atuar no
 apoio às escolas de Jan-
dira. “Há de se conside-
rar as interferências 
vividas por cada crian-
ça e adolescente, bem 
como traumas deriva-
dos de experiências ne-
gativas no contexto 
familiar e no âmbito es-
colar. Isto traz muitas 
vezes dificuldades que 

MESA DIRETORA BIÊNIO 2017/2018
Presidente: Marcelo Marques de Souza (DEM)
Vice-presidente: Franklin Venâncio da Silva Netto (PSC)
1º secretário: Silvair Soares de Brito (PEN) 
2º secretário: Marcos da Silva Ferreira (PRB)
3º secretário: Rogério Batista da Silva (PMDB)

EXPEDIENTE
VEREADORES:
Antonio dos Santos Ol iveira (PV)
Arverino Xavier da Silva (PTB)
Josenildo Ribeiro de Freitas (PR)
Luciano Antonio Barbieri (PTB)

Marcos Danilo de Sousa (PV)
Michel de Oliveira Viana (PRB)
Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe
 (PMDB)
Rubens de Oliveira Alves (PTN)

Câmara de Jandira
Rua Rubens Lopes da Silva, 100 Centro, Jandira/SP 
Tel. 4789-5033 - www.camarajandira.sp.gov.br

Jornal da

Produção editorial: MIPS

excedem a questão pe-
dagógica”, justifica o 
parlamentar.

Já o vereador Fran-
klin Venancio da Silva 
Netto (PSC), exercendo
 a função de fiscalizador 
que cabe a cada legisla-
dor, está solicitando em
 requerimento aprovado
 na mesma sessão que a 
Prefeitura dê informa-
ções sobre o Pronto-
Atendimento Munici-
pal. “Precisamos saber 
sobre o procedimento 
licitatório para a con-
tratação da organização
 que vai gerir o PAM, se o
 certame já se encerrou, 
se teve vencedora e 
quem foi, qual data pre-
vista para a assinatura 
do contrato e a data de 
início dos trabalhos”, 
aponta o vereador.
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O recapeamento 
asfáltico da rua Isabel 
Cristina (Parque do 
Lago, Jandira) está 
sendo reivindicado 
pelo vereador Arveri-
no Xavier da Silva 
(PTB), o “Avelino”, em
 requerimento de sua 
autoria aprovado na 
25ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal 
de Jandira (28/08). “A
 via está com ruas es-
buracadas dificultan-
do a trafegabilidade e 

OBRAS. Câmara aprovou re-
querimentos solicitando à 
Prefeitura diversas interven-
ções de benfeitoria

Pedidos por recapeamento e reforma
 de quadra são aprovados

causando grandes 
transtornos aos mora-
dores locais”, justifica.

Recapeamento de 
vias é o que também 
pede o vereador Jose-
nildo Ribeiro de Frei-
tas (PR), o “Véinho”, 
aprovado na mesma 
sessão. Ele indica a ne-
cessidade da obra nas 
ruas São José (Jardim
 Belmont) e Juvenal 
Marques de Oliveira 
(Vila Godinho). “Prin-
cipalmente em épocas
 de chuvas, mas não so-
mente nestas, é possí-
vel que o desgaste do 
asfalto aplicado nestas
 vias ocasione o surgi-
mento de fissuras e 

buracos, que atrapa-
lham o tráfego e po-
dem ocasionar 
acidentes”, aponta.

Já o vereador Fran-
klin Venancio da Silva
 Netto (PSC) está soli-
citando a reforma 
completa da quadra 
poliesportiva e do 
playground localiza-
dos no CDHU do Vale 
do Sol (rua Nicolau 
Mayevsky, 1.268). “A 
região é muito popu-
losa e conta com 
pouquíssimos espaços
 destinados à prática 
esportiva”, traz o re-
querimento que trata 
do assunto, aprovado 
na mesma sessão. Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

A 25ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(28/08) aprovou re-
querimento de auto-
ria do vereador 
Marcos da Silva Fer-
reira (PRB), o “Beda”,
 solicitando à Prefei-
tura que implante 
mão única, sentido 
bairro/centro, na rua 
Maria Cava (Jardim 
Centenário). “A en-
trada e saída da Emeb
 Neuza Dias Oliveira 
concentra um grande
 número de vans esco-
lares que torna a via 
um caos para se trafe-
gar, com riscos de aci-
dentes”, justifica.

Dois requerimen-
tos de autoria do vere-
ador Silvair Soares de
 Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”, apro-
vados na mesma ses-
são, também pedem 
melhorias de trânsito.
 Um deles indica a ne-

SEGURANÇA NAS VIAS. Câ-
mara aprovou pedidos por mão
 única, implantação de estaci-
onamento a de�cientes e ido-
sos e construção de rotatória

Vereadores pedem melhorias no setor de trânsito

Vereador Marcos da Silva Ferreira

cessidade de criação 
de vagas de estaciona-
mento para deficien-
tes físicos e idosos na 
avenida Carmine 
Gragnano, altura do 
326, Centro. O outro 
sugere a padronização
 das calçadas do centro
 de Jandira, “com 
acessibilidade para 
pessoas com deficiên-
cias.

Já o vereador 
Antônio dos Santos 
Oliveira (PV), o “To-
ninho Amizade”, teve
 requerimento de sua 
autoria também 
aprovado na sessão, 
pedindo a instalação 
de uma rotatória en-
tre as ruas Hilde-
brando F. Costa e Dos
 Mellos (Jardim Auro-
ra). “Há risco imi-
nente de acidentes no
 local. Os motoristas 
sobem e descem as 
ruas em alta veloci-
dade, e o cruzamento
 é um local de grande 
perigo aos motoris-
tas. A rotatória con-
tribuirá para a 
organização e segu-
rança do trânsito lo-
cal”, avalia.

Terça-feira, às 14h

Participe das transformações de sua cidade!

Assista às sessões da Câmara
 Municipal de Jandira

Rua Rubens Lopes da Silva, 100 Centro, Jandira/SP 
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