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Tribuna da Câmara de Jandira
recebe prefeito e oposição
POLÍTICA. Ao garantir es-

OPOSIÇÃO TAMBÉM DESTAQUES
Novas regras para o
GARANTE FALA

paço às vozes dissonantes,
instituição dá exemplo e
rea rma seu compromisso
com a democracia
A primeira sessão
ordinária do ano, dada
em 5 de fevereiro de
2019, contou com a
presença do prefeito
Paulo Baruﬁ (PTB). O
atual chefe do executivo prestigiou a reabertura dos trabalhos legislativos,
agora
conduzidos pela nova
Mesa Diretora. Antes
do intervalo regimental, o prefeito fez uso da
tribuna por pouco mais
de dez minutos, aproveitando o ensejo para
tecer um breve balanço de sua gestão em
2018, bem como para
discorrer sobre as próximas medidas a serem
tomadas pelo governo.
Dentre
os
avanços conquistados, Baruﬁ salientou a
reinauguração do restaurante popular Bom
Prato, comemorada
pela população, e a
entrega do material
didático e do uniforme escolar para os
alunos da rede municipal de ensino, que
acontecerá no início
do ano letivo. Além
disso, destacou ainda
a melhoria do recapeamento asfáltico da
cidade, com cerca de
11 km de vias recente-

Prefeito discursando na tribuna da Câmara durante a 1ª sessão ordinária de 2019

mente pavimentadas,
bem como a aquisição
de novas viaturas para
a Guarda Civil Municipal. Já na área da saúde, ele mencionou a futura inauguração da
UPA 24h (Unidade de
Pronto Atendimento),
situada no Jardim Lindomar e feita em parceria com a União.
“Gostaria de fazer um
convite a todos vocês,
porque no dia 9 de
março nós vamos
inaugurar a UPA, um
equipamento da Saúde, novo, para atender
melhor a população”,
arrematou.
No que diz respeito

a investimentos futuros, o prefeito listou as
próximas providências
do poder executivo, como a construção da
nova sede da prefeitura, a contratação de
mais guardas civis e
agentes comunitários
de saúde, a construção
de mais creches e escolas, a instalação de iluminação LED, dentre
outras iniciativas. “A
população quer que a
gente use bem o dinheiro público, com
muito cuidado, com
transparência e que
também tenha serviço,
tenha resultado”, defendeu ele.

Embora um tom
otimista tenha permeado seu discurso, as limitações do município
também foram abordadas. Segundo Baruﬁ, as constantes comparações
entre
Jandira e Barueri, por
exemplo, não são justas, dadas as suas diferenças orçamentárias.
Ele desabafou: “Barueri tem 290 mil reais
por habitante para investir durante o ano,
na cidade de Jandira
são apenas dois mil reais, mas mesmo assim
nós
conseguimos
atender muito bem o
nosso munícipe”.

No encerramento
da sessão ordinária,
numa importante e
contínua manifestação
do espírito democrático da Casa, Reginaldo
Camilo dos Santos,
mais conhecido como
Zezinho, também subiu à tribuna na qualidade de presidente
municipal do PT. Ele
utilizou seus dez minutos, a princípio, para celebrar a posse da
nova Mesa Diretora e a
abertura do ano legislativo. “Quero desejar
boa sorte nesses dois
últimos anos de legislação, independente às
diferenças políticas, o
mais importante é o
respeito”, reﬂetiu.
Eventualmente, o
político aproveitou
ainda para tecer críticas à atual gestão do
poder executivo, questionando despesas e
contratos da Saúde,
além dos recentes vetos a projetos. De
acordo com Zezinho,
embora tenha trabalhado, no passado, por
quase quinze anos na
Câmara Municipal de
Jandira, nunca presenciou tantos vetos a
projetos encaminhados por parlamentares
ao executivo, reforçando que é preciso
que haja respeito entre
os poderes e se ﬁrmando no papel de
oposição.
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Câmara aprova novas regras para o
Fundo Municipal de Incentivo à Cultura
POLÊMICA. Decisão favorável ao projeto de lei elaborado pelo prefeito, que estabelece orçamento anual de 500 mil reais para a área da Cultura, foi alvo de protestos durante a votação

A Câmara Municipal de Jandira aprovou, na 1ª sessão ordinária realizada em 5
de fevereiro, o Projeto
de lei nº 04/2019, elaborado pelo prefeito
Paulo Baruﬁ (PTB). O
texto modiﬁca o funcionamento do Fundo
Municipal de Incentivo à Cultura, destinado a subsidiar projetos
culturais na cidade.
As novas determinações preveem, por
exemplo, a dotação
orçamentária do município para a Cultura
em 500 mil reais por
ano, com revisão de
valor em dez anos,
bem como a publicação de um chamamento público anual
visando à inscrição e

seleção de projetos
culturais. Além disso,
segundo o conteúdo da
nova lei, a partir de agora os projetos contemplados com o auxílio do
referido fundo serão
submetidos a avaliações periódicas, cuja
ﬁnalidade é checar o
cumprimento de cronogramas e objetivos
de cada projeto cultural
e, consequentemente,
emitir parecer indicando a manutenção ou a
interrupção do incentivo.
No momento em
que saiu o parecer dos
parlamentares, com
10 votos favoráveis e 2
contrários ao projeto
de lei, um grupo de
manifestantes presente no plenário da

Câmara, formado por
artistas e membros do
Conselho Municipal
de Política Cultural
de Jandira, começou
a protestar. Duas pessoas carregavam cartazes com críticas à
verba destinada à área
da Cultura e gritavam
palavras de ordem.
Os parlamentares,
em contrapartida, deram continuidade à
sessão com serenidade e, na tribuna, aproveitaram o momento
das explicações pessoais para justiﬁcar
tanto suas indicações,
quanto a aprovação
do projeto mencionado. “As pessoas que
estão insatisfeitas
com nossa votação, a
gente sente por vocês,

Momento da votação do projeto de lei referente ao Fundo Municipal de Incentivo à Cultura

pode ter certeza disso,
mas nós ouvimos as
duas partes”, explicou
o vereador Franklin
Venancio da Silva
Netto (PSC). A exem-

plo do argumento do
prefeito, a alegação
mais frequente entre
os vereadores para tal
aprovação foi a necessidade imediata de, na

atual conjuntura, priorizar investimentos
em outras áreas mais
urgentes – como educação, saúde e segurança.

Vereadores remetem 11 indicações ao Executivo
TRABALHO. A indicação é um importante instrumento que funciona como uma espécie de sugestão do poder legis-

lativo ao executivo e, por isso, costuma ser amplamente usada pelas Câmaras Municipais, como acontece em Jandira
A Câmara Municipal de Jandira aprovou, na 1ª sessão ordinária realizada em 5
de fevereiro, o Projeto de lei nº 04/2019,
elaborado pelo prefeito Paulo Baruﬁ (PTB).
O texto modiﬁca o
funcionamento do
Fundo Municipal de
Incentivo à Cultura,
destinado a subsidiar
projetos culturais na
cidade.
As novas determinações preveem, por
exemplo, a dotação
orçamentária do município para a Cultura
em 500 mil reais por
ano, com revisão de
valor em dez anos,
bem como a publicação de um chama-

mento público anual
visando à inscrição e
seleção de projetos
culturais. Além disso, segundo o conteúdo da nova lei, a
partir de agora os
projetos contemplados com o auxílio do
referido fundo serão
submetidos a avaliações periódicas, cuja
ﬁnalidade é checar o
cumprimento de cronogramas e objetivos
de cada projeto cultural e, consequentemente, emitir parecer indicando a
manutenção ou a interrupção do incentivo.
No momento em
que saiu o parecer dos
parlamentares, com

10 votos favoráveis e 2
contrários ao projeto
de lei, um grupo de
manifestantes presente no plenário da
Câmara, formado por
artistas e membros do
Conselho Municipal
de Política Cultural
de Jandira, começou
a protestar. Duas pessoas carregavam cartazes com críticas à
verba destinada à área
da Cultura e gritavam
palavras de ordem.
Os parlamentares,
em contrapartida, deram continuidade à
sessão com serenidade e, na tribuna, aproveitaram o momento
das explicações pessoais para justiﬁcar
tanto suas indicações,

quanto a aprovação
do projeto mencionado. “As pessoas
que estão insatisfeitas com nossa votação, a gente sente por
vocês, pode ter certeza disso, mas nós ouvimos as duas partes”, explicou o
vereador Franklin
Venancio da Silva
Netto (PSC). A exemplo do argumento do
prefeito, a alegação
mais frequente entre
os vereadores para tal
aprovação foi a necessidade imediata
de, na atual conjuntura, priorizar investimentos em outras
áreas mais urgentes
– como educação,
saúde e segurança.

Vereador Michel Viana justi cando sua indicação à população jandirense

Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo

Jandira • fevereiro de 2019
www.camarajandira.sp.gov.br

3

Extraordinária escolhe Gério recebe presidente da
Câmara de Carapicuíba
novo 1º secretário
VISITA. Guto, atual presi-

dente do poder legislativo
de Carapicuíba, foi um dos
convidados de honra em
sessão ordinária de Jandira

Mesa Diretora composta, com Franklin Venancio atuando como 1º secretário

PODER. Após Beda declinar 12 de fevereiro de sido escolhido pelos

do cargo, sessão de niu a
entrada de outro membro
na atual Mesa Diretora
O vereador Franklin Venancio da Silva
Netto (PSC) foi escolhido para ser o novo
1º secretário da Câmara Municipal de
Jandira, em sessão
extraordinária no dia

2019, após a renúncia
de Marcos da Silva
Ferreira (PRB), o “Beda”. Segundo Beda, a
decisão de deixar o referido cargo, embora
difícil, precisou ser tomada devido a motivos de ordem pessoal.
Franklin Venancio,
por sua vez, foi eleito
com 11 votos. Ele se
disse honrado por ter

seus pares para assumir tal função e deu
início às suas novas
atividades legislativas
no mesmo dia. “Espero desempenhar meu
trabalho da melhor
maneira possível e
corresponder às expectativas dos colegas
e munícipes”, ele
ponderou ao ser parabenizado.

O presidente da
Câmara Municipal de
Jandira, Rogério Batista da Silva (MDB),
o “Gério”, recepcionou o colega César
Augusto José (PV),
mais conhecido como
“Guto”, atual presidente da Câmara Municipal
de
Carapicuíba. O convidado chegou logo no
início da 2ª sessão ordinária, acontecida
em 12 de fevereiro de
2019, saudou os vereadores jandirenses e
se sentou atrás da
Mesa Diretora.
Gério agradeceu a
presença do parlamentar e, durante o
intervalo regimental,
os dois aproveitaram

Gério e Guto, ambos presidentes do legislativo municipal brasileiro, reunidos em Jandira

para tirar fotos e
cumprimentar funcionários e munícipes.
Depois, o presidente
da Câmara de Jandira
levou Guto para conhecer parte das ins-

talações da Casa e para conversar mais reservadamente com os
demais vereadores,
numa positiva troca
de ideias e experiências.

Câmara solicita sede para Projeto Guardiã Maria da Penha
ACOLHIMENTO. Vereador ção e funcionamento moral ou patrimonial.

pretende que espaço, usado hoje como velório, atenda mulheres em situação
de violência
O requerimento
004/19, assinado pelo
vereador Marcos Danilo de Souza (PV), o
“Markinhos”, foi aprovado pela Câmara Municipal de Jandira
durante a 2ª sessão ordinária de 2019, dada
em 12 de fevereiro. O
documento pede providências para instala-

do Projeto Guardiã
Maria da Penha onde
atualmente se localiza
o velório municipal.
Também cobra a reforma e pintura do local,
além de sua identiﬁcação visual.
De acordo com
Markinhos, tal requerimento foi pensado
porque falta, em Jandira, um espaço adequado
para
o
atendimento a mulheres em situação de violência – seja ela física,
psicológica, sexual,

“No ano de 2018 e até o
dia 31 de janeiro de
2019, nós tivemos 442
boletins de ocorrência
registrados, na delegacia, de agressão às mulheres. Isso só o que foi
registrado, fora o que
não foi registrado, fora
aquela mulher que foi
agredida e não foi [à
delegacia]. [...] Então
hoje a gente tem mais
de uma mulher aqui na
cidade de Jandira, por
dia, agredida por um
homem”, justiﬁcou o
parlamentar.

Ele sustentou ainda a necessidade de
que o lugar seja não só
reservado, mas humanizado. Por isso, seu
pedido menciona a
atuação de uma equipe capacitada no espaço, que realize o
acolhimento humanizado, com orientação
e encaminhamento à
rede de serviços especializados, bem como
a promoção de iniciativas em prol da prevenção e do combate
à violência contra a
mulher.

Vereador Markinhos explicando as razões de seu requerimento

Jornal da Câmara de Jandira
R. RUBENS LOPES DA SILVA, 100 CENTRO, JANDIRA/SP  TEL. 4789-5033 - WWW.CAMARAJANDIRA.SP.GOV.BR

MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020
VEREADORES: Josenildo Ribeiro de Freitas (PR), Luciano Antonio Barbieri (PTB), Marcos Danilo de Sousa (PV),
Presidente: Rogério Batista da Silva (MDB); Vice-presidente: Michel de Oliveira Viana Michel de Oliveira Viana (PRB), Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe (PMDB), Marcos da Silva Ferreira (PRB) ,
(PRB); 1º secretário: Franklin Venancio da Silva Netto (PSC); 2º secretário: Rubens Marcelo Marques de Souza (DEM), Silvair Soares de Brito (PEN), Wanderlei Lopes dos Reis (PTB)
de Oliveira Alves (PTN); 3º secretário: Antonio dos Santos Oliveira (PV)
Produção editorial: MIPS
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Projeto de lei que
ROMU e ROM podem
protege os animais é integrar Guarda Civil
aprovado pela Câmara Municipal de Jandira
Criação das novas rondas operacionais passa pelo Plenário
e caminha para se tornar lei

Vereador Véinho, autor da nova lei em prol dos animais, durante a 2ª sessão ordinária de 2019

ATENDIMENTO. Multas a to de lei contempla os do um conselho, vai

possíveis infratores vão
ser revertidas ao Fundo
Municipal de Bem Estar
Animal, cujas iniciativas
visam a defesa e proteção
dos animais no município
A Câmara Municipal de Jandira aprovou, na 2ª sessão ordinária em 12 de
fevereiro de 2019, o
Projeto de Lei 02/19,
que estabelece as sanções e penalidades
administrativas àqueles que praticam
maus-tratos aos animais. O texto, de autoria do vereador Josenildo Ribeiro de
Freitas (PR), o “Véinho”, teve dez votos
favoráveis – ou seja,
foi apoiado de maneira unânime pelos parlamentares presentes,
além de muito elogiado em plenário.
No momento de
discussão da proposta, o vereador Véinho
defendeu que o proje-

anseios das pessoas
que gostam de animais e que se preocupam com a situação
deles em Jandira. “É
um chute inicial para
que possamos regulamentar e organizar
na nossa cidade o que
há de melhor. Temos
que dar atenção, temos que buscar o melhor para os nossos
animais. Tem uma
empresa terceirizada
que faz o trabalho de
recolha, de pegar alguns animais na rua
que estão doentes, só
que não existe uma
organização. Esse
trabalho do projeto
de lei é para que nós
possamos começar a
organizar, montar o
Conselho Animal. [...]
As pessoas que gostam têm que fazer
parte do conselho,
porque o conselho é
quem cobra o prefeito, o conselho é quem
cobra o responsável
pela ação. Então ten-

ter investimento”, argumentou.
A propositura entende como maus-tratos qualquer ato que
provoque dor ou sofrimento desnecessário
aos animais e atente
contra sua saúde e necessidades naturais,
físicas e mentais.
Também determina
que cada infração seja
punida segundo seu
grau de severidade e
duração – as punições
previstas vão desde
advertências por escrito e multas até sanções restritivas de direito. O artigo 14
estipula ainda que os
valores arrecadados
com o pagamento das
multas vão ser recolhidos para o Fundo
Municipal de Bem Estar Animal (FAN), a
ﬁm de subsidiar programas, projetos e
ações voltados à defesa, à proteção e ao bem
-estar dos animais no
município.

Criação das novas rondas operacionais passa pelo Plenário e caminha para se tornar lei

O Projeto de Lei
03/19, de autoria do vereador Michel de Oliveira Viana (PRB), foi
aprovado pela Câmara
de Jandira, durante a 2ª
sessão ordinária, ocorrida em 12 de fevereiro
de 2019. O texto propõe
a criação e a instituição
da Ronda Ostensiva
Municipal (ROMU) e
da Ronda Ostensiva
com apoio de Motocicletas (ROM), vinculadas à Secretaria de Segurança e sob o
comando da Guarda
Civil Municipal.
Dentre as diversas
ﬁnalidades das rondas
ostensivas mencionadas, segundo o conteúdo do projeto, pode-se
salientar, por exemplo,

o patrulhamento preventivo e o patrulhamento técnico e tático
com uso progressivo da
força. Além disso, o texto abarca ainda outras
demandas, como gerenciamento de crises,
controle de distúrbio
civil, mediação de conﬂitos, apoio aos órgãos
municipais, estaduais e
federais etc.
O parlamentar Michel Viana, que é membro da GCM de Jandira
há quase 9 anos, reclamou da demora para
que tais grupos especializados fossem formalizados no município.
“Passou do tempo da
Guarda Municipal começar a andar. Tem que
tirar as vaidades, o que

acaba com uma instituição são vaidades
pessoais. ‘Não vou ajudar porque é fulano de
tal que está propondo,
não vou tocar porque é
sicrano de tal que está
propondo’. A gente
quer que a cidade de
Jandira ande, independente de quem esteja
na frente da instituição
ou da pasta”, aﬁrmou
em desabafo.
Até o presidente da
Câmara, Rogério Batista da Silva (MDB), o
“Gério”, disse que daria
seu voto simbólico. Assim, com duas ausências e 11 votos favoráveis,
a propositura ganhou
mais força e caminha
para, enﬁm, se tornar
lei.
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Limpeza
urbana é
pautada
na Câmara
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Preocupação com a
qualidade de vida dos
munícipes marca 3ª
sessão ordinária
BEM ESTAR. Quatro reque-

rimentos sugeriam a instalação de academias ao ar
livre em diferentes pontos
da cidade; três deles foram
aprovados e remetidos à
Prefeitura

Luciano Barbieri relatou queixa frequente de munícipes sobre lixeiras no centro

COLETA SELETIVA. Vereador alertou Prefeitura sobre a

falta de lixeiras na região central de Jandira
O vereador Luciano
Antonio
Barbieri
(PTB) apresentou durante a 3ª sessão ordinária em 19 de fevereiro de 2019, o
requerimento 19/19.
No documento, ele
questiona a possibilidade de instalação de
mais lixeiras nas imediações do centro da
cidade.
Segundo o parlamentar, sua solicitação
reitera uma anterior
(151/17), visando o bem
-estar da população.
“Eu estou reapresentando um requerimento de 2017, no qual
eu solicito a colocação
de lixeiras aqui no centro de Jandira. Tem
muita gente reclamando que está comendo
alguma coisa, não tem

onde jogar [o lixo] e
acaba jogando no chão.
[...] Sorocaba, por exemplo, todos os bairros
têm cestos de coleta
seletiva. Que bom se
nós tivéssemos isso
também no Município! Já que não temos
no momento, pelo menos no centro há a possibilidade de colocar lixeiras para que a
população jogue no lixo e não tenha esse
transtorno”, comentou.
No texto, ele alegou
ainda que a escassez de
lixeiras no entorno de
estabelecimentos localizados no centro diﬁculta a manutenção
da limpeza pública –
contribuindo, por conseguinte, para a poluição do meio ambiente.

Durante a 3ª sessão
ordinária, dada em 19
de fevereiro de 2019, os
vereadores da Câmara
Municipal de Jandira
demonstraram grande
preocupação com a
qualidade de vida e o
bem-estar dos cidadãos
jandirenses. Por isso,
eles propuseram e
aprovaram requerimentos que recomendavam a colocação de
equipamentos de atividade física – comumente conhecidos como “academias ao ar
livre” – em bairros distintos, bem como a manutenção de áreas de
lazer.
O documento 26/19,
de autoria de Silvair Soares de Brito (PEN), o
“Silvio Cabeleireiro”,
pediu que aparelhos de
atividade física fossem
instalados na Rua Lemans, no Jardim São
João – Comuna Urbana Dom Helder Câmara. De acordo com o
parlamentar, a solicitação foi feita a ﬁm de
atender a demanda dos
munícipes da localidade, que anseiam por um
espaço adequado para
a prática de atividade
física. “Fizemos essa
reivindicação em nome
da população, do pessoal que mora lá. É um espaço que já está destinado à academia ao ar
livre. Conversando com

Wanderlei Pato fez uso da tribuna, justi cou seu requerimento e parabenizou iniciativa de colegas

as lideranças do bairro,
eles solicitaram pra
gente e a gente está
aqui apresentando esse
requerimento e esperando que seja concretizado”, argumentou.
Para o vereador, a iniciativa teria um impacto
positivo na vida das
pessoas da região.
Josenildo Ribeiro de
Freitas (PR), o “Véinho”, por sua vez, requisitou por intermédio do documento
27/19, em caráter de extrema urgência, a instalação de cobertura e a
reforma da quadra poliesportiva existente na
Rua Joaquim Alves
Camboim, no Jardim
Jandira. Ele aproveitou
o texto para solicitar
ainda que uma academia ao ar livre fosse erguida no mesmo endereço. O vereador
justiﬁcou que a falta de
estrutura na referida

quadra deixa atletas e
alunos desmotivados,
implicando
tanto
transtornos para os
usuários quanto riscos
aos moradores do entorno quando, por exemplo, bolas são lançadas para fora do recinto.
No que diz respeito à
academia,
Véinho
mencionou o papel de
grande relevância desses locais, pois funcionam como ponto de encontro dentro da
comunidade e garantem mais lazer e saúde
à população.
Por ﬁm, o requerimento 32/19, elaborado
por Wanderlei Lopes
dos Reis (PTB), o
“Wanderlei Pato”, cobrou a construção tanto de calçada quanto de
uma academia ao ar livre na Rua José Longo,
no Sagrado Coração.
“Ali tem um espaço
muito bom, um espaço

com sombra debaixo
das árvores, uma área
legal que dá para implantar uma academia
ao ar livre. ‘Por que
academia ao ar livre?’
Hoje, as pessoas estão
utilizando o Corredor
Oeste para fazer sua
caminhada, dar sua
corridinha, fazer seu
exercício físico. E ali
ﬁcaria um lugar bacana para implantar a
academia ao ar livre,
assim como foi instalada na Vila Rolim”, sustentou em plenário. O
parlamentar disse que
levou em consideração
a procura constante de
munícipes reivindicando melhor acessibilidade e mobilidade
no local e, assim como
seus pares, também se
mostrou atento à importância de garantir
qualidade de vida aos
indivíduos na atualidade.

6

Jandira • fevereiro de 2019
www.camarajandira.sp.gov.br

Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo

Requerimento cobra Moradores de Jandira
construção de escola questionam aumento
do IPTU
no Vale do Sol

Toninho Amizade exigiu dos funcionários públicos mais respeito aos cidadãos

Munícipes conversaram com os vereadores durante intervalo

RECLAMAÇÃO. Toninho Amizade foi à tribuna e aprovei- com o intuito de tomar VISITA. No intervalo regi- mo dia. No documento, população para anali-

tou para fazer outras cobranças em nome dos munícipes, em especial a necessidade de tratamento digno
àqueles que recorrem a órgãos públicos
Por meio do requerimento 21/19, feito por
Antonio dos Santos
Oliveira (PV), o “Toninho Amizade”, a Câmara Municipal de
Jandira cobrou a construção de uma creche
ou escola em um terreno situado entre as ruas Nicolau Mayevsky e
Itapuã, no Vale do Sol.
O vereador explicou
que esse mesmo docu-

mento já foi remetido
à Prefeitura em 15 de
fevereiro de 2017 e que
a demanda dos moradores da região por
mais investimento na
Educação permanece.
Munido de um caderno, Toninho aproveitou a oportunidade
para registrar outras
queixas feitas por munícipes e que ele, metodicamente, anota

as providências cabíveis. Segundo o parlamentar, uma das
reclamações mais frequentes tem sido em
relação ao tratamento
dispensado aos cidadãos em determinados
órgãos públicos da cidade. “Não sei se é falta de conhecimento”,
lamentou ele, reforçando que todos merecem tratamento digno
e que os responsáveis
pelos departamentos
devem orientar os demais funcionários nesse sentido.

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

mental, vereadores receberam os cidadãos na sala de
reuniões da Casa e ouviram
cada uma das queixas
apresentadas

A Câmara Municipal de Jandira, na 4ª
sessão ordinária realizada em 26 de fevereiro de 2019, contou com
a presença de moradores de diversos bairros
da cidade. Eles se reuniram na Casa de Leis
para indagar sobre o
aumento do Imposto
Predial Territorial Urbano (IPTU), que consideraram excessivo em
determinados casos.
Os vereadores aproveitaram o início da
sessão para informar
que a Câmara convidou
César Gonçalves de
Freitas, secretário municipal da Receita, para
prestar esclarecimentos acerca do aumento
do IPTU. Entretanto, o
secretário alegou, por
intermédio de ofício,
que não poderia atender ao convite devido a
motivos pessoais – um
compromisso de urgência surgido no mes-

o secretário solicitou
ainda a designação de
nova data para a prestação dos esclarecimentos pertinentes.
Por sua vez, Antonio
dos Santos Oliveira, o
“Toninho Amizade”,
explicou que nenhuma
proposta de aumento
do IPTU tramitou na
Câmara Municipal nos
últimos meses, ao contrário do que comentários e informações
incorretas apontavam
nas mídias sociais. “Vocês têm acesso para saber qualquer lei que foi
aprovada na Câmara.
Qualquer cidadão jandirense tem direito de
saber, é só entrar no sistema, no site da Câmara, e vocês sabem o que
foi aprovado e o que não
foi”, instruiu Toninho.
Os parlamentares
argumentaram que
parte do reajuste se deve à regularização da
Planta Genérica de Valores, executada na
gestão passada do Executivo, e à ampliação
da área construída de
certos imóveis. Mesmo assim, se colocaram à disposição da

sar cada caso e orientar
os munícipes que os
procurassem.
Antes da leitura do
expediente, o vereador
Marcelo Marques de
Souza (DEM), o “Marcelinho”, sugeriu ao
presidente que todas
as pessoas presentes
no plenário, em virtude do aumento do IPTU, fossem recebidas
na sala de reunião da
Câmara durante o intervalo regimental.
Após reﬂetir sobre o
pedido, Rogério Batista da Silva (MDB), o
“Gério”, concordou
com o colega e formalizou o convite aos presentes.
No intervalo, os
parlamentares conduziram os cidadãos até a
referida sala. Tal proximidade possibilitou
que eles não só conseguissem esclarecer dúvidas e fatos relativos
ao reajuste, mas pudessem ouvir as demandas dessa parcela
da população e planejar em conjunto as
providências a serem
tomadas nas próximas
semanas.
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Sociedade debate reformulação
do Plano Diretor de Jandira

INFRAESTRUTURA URBANA. Câmara foi palco de audiências públicas que abordaram novas normas de uso, ocupação e parcelamento do solo urbano no município

A Câmara Municipal de Jandira sediou
duas audiências públicas, nos dias 15 e 18 de
fevereiro de 2019, a ﬁm
de colocar em discussão a revisão do Plano
Diretor da cidade. Marcaram presença nas audiências os vereadores
Rogério da Silva Batista (MDB), o “Gério”,
Franklin Venancio da
Silva Netto (PSC), Michel de Oliveira Viana
(PRB), Antonio dos
Santos Oliveira (PV), o
“Toninho Amizade”,
Rubens de Oliveira Alves (PTN), o “Rubinho”, Marcos Danilo de
Sousa (PV), o “Markinhos”, Luciano Antonio Barbieri (PTB), Josenildo Ribeiro de
Freitas (PR), o “Véinho”, Silvair Soares de
Brito (PEN), o “Silvio
Cabeleireiro” e Wanderlei Lopes dos Reis
(PTB), o “Wanderlei
Pato”. Contudo, membros do Conselho da
Cidade e cidadãos jandirenses em geral foram o grande destaque
da ocasião, pois enriqueceram o debate com
dados, opiniões e pers-

pectivas variadas sobre
o atual e o futuro modo
de utilização do espaço
urbano em Jandira.
Raphael Branquinho Rodrigues, técnico
da Secretaria de Habitação e Planejamento,
teve a chance de explicar o processo de elaboração da revisão do Plano
Diretor
Participativo, bem como suas ﬁnalidades. “A
construção do Plano se
deu de acordo com o
que estabelece o Estatuto da Cidade, essa lei
federal. Foi um primeiro momento de elaboração de um plano de
trabalho. Esse plano de
trabalho foi acompanhado por um conselho
gestor, junto do próprio
Conselho da Cidade.
Passamos por um longo período de estudos.
Nós tivemos a fase de
diagnóstico, então tinha um estudo técnico
para entender números, estatística, o que
estava acontecendo na
realidade técnica da cidade. Ao mesmo tempo, nós fomos para os
bairros, realizamos diversas reuniões para

entender, para colher a
informação e a expectativa, o que o munícipe queria para os próximos
dez
anos”,
explicou.
Vereadores, representantes da prefeitura
e munícipes também
puderam esclarecer
dúvidas e fazer colocações. Dentre as pessoas
que ﬁzeram uso da palavra, pode-se mencionar o vice-prefeito Manoel
Domingues,
Zezinho (presidente do
PT de Jandira), a controladora-geral do município Dra. Tzvetana
Inês Loureiro, o procurador da Câmara Dr.
Otoniel Alexandria, o
artista plástico e ativista César Riello, a ex-vereadora Maura Soares
(PT), Gilson de Souza
(representante do Conseg – Conselho Comunitário de Segurança),
Francisca Morais (presidente do Conselho da
Cidade) e Sidnei Oliveira da Costa (presidente
da ASSIJA – Associação
Industrial de Jandira).
A preocupação em contemplar toda a sociedade com a nova norma-

No plenário da Casa, o técnico Raphael Branquinho esclareceu dúvidas sobre a revisão do Plano Diretor

tização, equilibrando os
interesses empresarial
e social, esteve presente em vários discursos.
“Nós não podemos esquecer a necessidade
da habitação de interesse social”, reforçou a
ex-vereadora Maura,
elogiando o caráter
abrangente e responsável da revisão.
O Projeto de Lei
58/18, que dispõe sobre
o Plano Diretor Partici-

pativo, deﬁne as regras
de uso, ocupação e parcelamento do solo urbano. Para tanto, o texto propõe a divisão do
município de Jandira
em quatro macrozonas
– a Macrozona Predominantemente Empresarial (MPE), a Macrozona de Reestruturação
Urbana (MRU), a Macrozona de Requaliﬁcação Habitacional e Urbana (MRHU) e a

Macrozona de Ocupação Moderada – e em
Zonas de Uso, cuja ﬁnalidade é orientar o desenvolvimento da cidade, deﬁnindo onde
haverá incentivo ou desestímulo de construção e de quais tipos. Em
breve, o Código de
Obras da cidade também será revisto e colocado em discussão.

Câmara quer instalação de
câmeras na UBS do Jd. Brotinho
VIGILÂNCIA. Vereador co- texto, o parlamentar mentariam a seguran- para os fundos da uni-

brou o monitoramento efetivo das partes externa e interna da unidade de saúde
Franklin Venancio
da Silva Netto (PSC)
apresentou o requerimento 38/19, durante a
4ª sessão ordinária
acontecida em 26 de
fevereiro de 2019. No

solicita à Prefeitura a
instalação de câmeras
de monitoramento nas
partes externa e interna da UBS do Jardim
Brotinho – uma voltada para os fundos da
unidade e outra voltada para a academia ao
ar livre.
Franklin justiﬁcou
que tais câmeras au-

ça de munícipes e funcionários da UBS. “A
gente precisa fazer o
monitoramento daquela área, tanto onde
jogam entulho quanto
da academia ao ar livre,
para que a gente possa
zelar pelo patrimônio
público”, desabafou.
De acordo com ele,
a câmera direcionada

dade também tem o intuito de inibir e identiﬁcar o descarte
irregular de resíduos
sólidos que ocorre no
local. Já a focalizada na
academia pode registrar possíveis atos ilícitos tanto aos equipamentos de atividade
física quanto aos frequentadores do lugar.

Vereador Franklin defendeu a instalação de câmeras de monitoramento em UBS
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Moção homenageia bombeiros
que atuaram em Brumadinho
Bilisca se mostrou atento às consequências das fortes chuvas que
surpreenderam Jandira nos últimos dias

Vereador pede limpeza
de galerias pluviais e
reparo de bocas de lobo
PREVENÇÃO. Chuvas fortes e risco de alagamento levaram

Bilisca a elaborar requerimento cobrando informação e
ações preventivas por parte da Prefeitura
Na 3ª sessão ordinária, acontecida em
19 de fevereiro de 2019,
a Câmara Municipal de
Jandira aprovou o requerimento 29/19, elaborado pelo vereador
Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe, mais
conhecido como “Bilisca da Feira”. No texto, o parlamentar pediu providências da
Prefeitura para que a
limpeza das galerias
pluviais de Jandira e o
conserto das bocas de
lobo existentes na cidade sejam realizados
com urgência.
Bilisca exigiu ainda
que dados sobre a exe-

cução dos serviços
mencionados, bem como seus respectivos
prazos, fossem documentados e remetidos
à Casa de Leis. Segundo ele, em fala no plenário, o requerimento
pretende atender as
reivindicações dos moradores da cidade.
“Com as fortes chuvas,
o centro da cidade e
demais bairros vêm sofrendo com pontos de
alagamentos, deixando
comerciantes e munícipes preocupados e
com medo de perder
imóveis, alimentos e
até mesmo a própria
vida”, concluiu.

Bombeiros foram homenageados pela Câmara Municipal de Jandira

HONRA. Documento salientou to propunha uma mo- Brumadinho num mo- beiros civis Walverley

o importante papel desempenhado por essas corporações diante de tragédias como a de Brumadinho
A moção 03/19, elaborada pelo vereador
Wanderlei Lopes dos
Reis (PTB), o “Wanderlei Pato”, foi aprovada pela Câmara Municipal de Jandira na
4ª sessão ordinária,
ocorrida em 26 de fevereiro de 2019. O tex-

ção de aplausos à equipe de bombeiros civis
de Osasco, que atuou
em Brumadinho, Minas Gerais, após o rompimento da barragem
de rejeitos de minério
da Vale.
Segundo Wanderlei
Pato, a moção tem por
ﬁnalidade reconhecer
a importância do trabalho voluntário da
instituição e de seus
membros ao auxiliarem o município de

mento tão difícil. “Eu
quero, de verdade, parabenizar a todos os
envolvidos, porque
muitas das vezes as
pessoas fazem as coisas
por dinheiro e a gente
vê que, não só esses
bombeiros que estão
aqui, mas como um todo, eles arriscam suas
próprias vidas para salvar a dos outros”, enfatizou o parlamentar.
Foram homenageados na ocasião os bom-

Torres Bandeira, Moisés Felipe dos Santos,
Matheus Alves Pina e
Gustavo Rodrigues dos
Santos, o Comandante
Osmar Augusto Ferreira e o senhor Antonio
Aparecido dos Santos,
o “Toninho do Mirante”. No momento da
entrega da medalha e
da moção de aplausos,
a equipe foi ovacionada
de pé por todos os vereadores e munícipes
presentes na sessão.

Vereadores solicitam reforma do Centro de Reabilitação Humana
MANUTENÇÃO. Requerimento aprovado pela Câmara, fruto da colaboração entre

Beda e Michel Viana, exigiu melhorias no prédio em caráter de urgência
O
documento
33/19 foi uma coautoria entre os vereadores Michel de Oliveira
Viana (PRB) e Marcos
da Silva Ferreira
(PRB), o “Beda”. O referido texto, aprovado
pela Câmara Municipal de Jandira em 26
de fevereiro de 2019,
requer do Executivo a
realização da reforma
do CRH – Centro de
Reabilitação Humana

–, situado na Vila Lucinda.
Segundo os parlamentares, o requerimento foi elaborado
em virtude da necessidade de preservar a
estrutura do prédio e
promover mais qualidade de vida e conforto aos munícipes que
ali são atendidos. Eles
constataram também
que o local não passa
por reformas há mui-

to tempo, apresentando atualmente um aspecto de deterioração.
“Agora nesse período
de chuva, chuvas contínuas que estão
acontecendo, a gente
vê muitas telhas já
quebradas, vazamento dentro do prédio. E
a gente vê que os proﬁssionais ali fazem o
possível e o impossível”, concluiu Michel
Viana no plenário.

Beda apresentou requerimento em coautoria com Michel Viana, pedindo melhorias no CRH

