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Vereadores aprovam criação de semana
de conscientização contra suicídio
A Câmara Municipal de Jandira aprovou
na 15ª sessão ordinária (15.05) um projeto
de lei que institui na
cidade a chamada “Semana Municipal de
Valorização da Vida”,
que prevê a realização
de ações educativas de
conscientização contra o suicídio. A ideia é
levar o programa a escolas municipais da
Prefeitura, com atividades em parceria entre as Secretarias de
Saúde e de Educação. .
PÁGINA 3

Contra abuso sexual,
ônibus terão cartazes
PÁGINA 3

Câmara pede delegacia
com atendimento 24h
PÁGINA 7

Requerimentos cobram
melhorias no trânsito

PÁGINA 8

TV CÂMARA ON LINE
Assista ao vivo sessões da
Câmara Municipal de Jandira pela internet

www.camarajandira.sp.gov.br

Terça-feira, às 14h

Projeto deve proibir
tudo relativo ao cerol

PÁGINA 5

2

Jandira • maio de 2018

Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo
Foto Ilustrativa

www.camarajandira.sp.gov.br

Audiências públicas
discutem LDO de Jandira
ORÇAMENTO. Realização de sessões são obrigadas por lei, para dar publicidade à legislação referente à futura Lei Orçamentária Anual

Iluminação de LED
e bicicletário na
Cidade da Criança
MANUTENÇÃO. Requerimentos solicitando os serviços foram
aprovados na primeira sessão de maio na Câmara Municipal

Requerimentos pedindo serviços e manutenção em locais
públicos de Jandira
foram aprovados na
14ª sessão ordinária da
Câmara Municipal,
dia 8 de maio. Um deles, de autoria do vereador Luciano Antonio
Barbieri (PTB), pede à
Prefeitura que faça a
troca da iluminação
normal por lâmpadas
de LED nas ruas Francisco Tomaz da Silva
(Jardim Gabriela I), e
Elza Ghedini com Duque de Caxias (Jardim
Stella Maris).
“Estas áreas são de
intensa circulação de
pessoas, com escola,
igreja, residências e estabelecimentos comerciais, e elas têm sofrido com assaltos
principalmente por
causa da iluminação
fraca, com poucas lâmpadas funcionando”,
justiﬁca o parlamentar.
Já o vereador Rodrigo Francisco Rosa
de Jesus Felipe
(MDB), o “Bilisca da
Feira”, quer que o governo municipal revitalize a praça localiza-

da na rua Ibaré em
frente ao número 16,
no Jardim Nossa Senhora de Fátima, incluindo poda das árvores e reforma do
escadão local. “É uma
solicitação que visa
melhorar a aparência
e a segurança no local,
com melhor iluminação. Também peço a
implantação de lixeiras na praça. Já em re- Realização de audiência serviu para dar publicidade ao projeto
lação ao escadão, a reforma é necessária
A Câmara Munici- mentárias (LDO) 2019,
para incluir também pal de Jandira realizou projeto de autoria do
um corrimão”, explica. nos dias 14 e 15 de maio Poder Executivo. As
duas audiências públi- audiências cumprem
Bicicletário
cas para debater a Lei legislação que obriga o
Um bicicletário ao de Diretrizes Orça- poder público a dar pulado do portão da Cidade da Criança (Tablado) é o que reivindica outro requerimento
aprovado na mesma
sessão, de autoria do
vereador Franklin Venancio da Silva Netto
(PSC). “Os munícipes
não encontram um
local apropriado para
estacionar suas bicicletas, e ali há diversas
áreas livres para instalação destas vagas
para estacionar as bicicletas”, aponta o vereador.

blicidade a este tipo de
matéria.
A LDO é elaborada
anualmente e tem como objetivo apontar as
prioridades do governo

para o próximo ano. Ela
orienta a elaboração da
Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que
foi estabelecido pelo
Plano Plurianual.

TV CÂMARA ON LINE

Jornal da

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

Assista ao vivo sessões da

Câmara Municipal de Jandira pela internet

www.camarajandira.sp.gov.br

Terça-feira, às 14h

EXPEDIENTE
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)

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)
Produção editorial: MIPS

Jandira • maio de 2018

Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo

www.camarajandira.sp.gov.br

3

Jandira poderá ter semana de
conscientização contra suicídio
SAÚDE E EDUCAÇÃO. Câmara aprovou projeto prevendo ações educativas de valorização à vida

A Câmara Municipal de Jandira aprovou
na 15ª sessão ordinária
(15.05) um projeto de
lei que institui na cidade a chamada “Semana
Municipal de Valorização da Vida”, que prevê a realização de ações
educativas de conscientização contra o suicídio. A ideia é levar o
programa a escolas
municipais da Prefeitura, com atividades
em parceria entre as
Secretarias de Saúde e
de Educação.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 800
mil pessoas cometem

suicídio a cada ano no
mundo, e o número estimado de pessoas que
tentam o suicídio é 20
vezes maior em relação
aos que conseguem
efetivar o suicídio. “Infelizmente, o que temos visto nos últimos
anos é um crescimento destes casos com jovens de 14 a 16 anos.
Como professor, já tive
aluno que se suicidou
cortando os pulsos. Por
isso, é importante uma
ação de conscientização principalmente
nas escolas”, defendeu
o vereador autor da
proposta, Luciano Antonio Barbieri (PTB).

Pelo projeto, a Semana de Valorização à
Vida seria realizada no
período próximo a 10
de setembro, “Dia
Mundial de Prevenção
ao Suicídio”. O programa prevê palestras,
confecção de cartazes
educativos e o fortalecimento de canais de
atendimento aos diagnosticados ou àqueles
que se encontram com
possíveis sintomas de
tentativa de suicídio,
entre outras ações.
Para virar lei e ser incluída no calendário oﬁcial de Jandira, a proposta depende ainda de
sanção do prefeito.

Vereador Luciano Antonio Barbieri

Ônibus terão cartazes
contra abuso sexual
CONTRA O CRIME. Empresas
de transporte público deverão a xar cartazes informativos dentro dos coletivos

Os ônibus das linhas
municipais de Jandira
deverão aﬁxar no interior dos coletivos, cartazes informando que o
abuso sexual é uma
prática criminosa. A
proposta faz parte de
projeto de lei aprovado
pela Câmara Municipal
durante a 15ª sessão ordinária (15/05).
A ideia é que as empresas de transporte
público que operam na
cidade sejam obrigadas
a colocar em locais visíveis, dentro dos ônibus, cartazes nos tamanhos de 40x20
centímetros, em letras

legíveis e de fácil visualização, com os dizeres “abuso sexual é crime, denuncie. Polícia
Militar 190. Rompa o
silêncio, você precisa
denunciar”.
“O abuso sexual é
um crime muitas vezes
silencioso, sendo que
muitas vítimas não denunciam por vergonha
ou por medo, carregando consigo muitos
traumas e marcas que
por vezes são irreversíveis à saúde física, social e mental da vítima”,
justiﬁca o vereador autor do projeto, Marcos
Danilo de Sousa (PV),
o “Markinhos”.
Para se tornar lei, a
proposta deve ainda
ser sancionada pelo
prefeito de Jandira.

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

Terça 0
0
às 14:

Vereador Marcos Danilo de Sousa
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Manutenção em ginásio e recapeamento asfáltico
MELHORIAS. Vereadores pe- 16ª sessão ordinária da
dem em requerimentos inter- Câmara Municipal de
venção com obras no Jardim Jandira (22/05).
Brotinho e no Jardim Marília
“Esportistas que

Reforma do telhado e do sistema de
proteção contra pombos do ginásio do Jardim Brotinho, mais o
estudo de alternativas
de evitar a entrada
dessas aves no local. É
o que pede requerimento de autoria do
vereador Franklin Venancio da Silva Netto
(PSC), aprovado na

utilizam o espaço têm
reclamado dos vários
pombos dentro do ginásio, e sabemos que
essas aves são transmissoras de diversas
doenças. Não são feitos reparos ou reformas no telhado e no
sistema de proteção
anti-pombos há diversos anos”, aponta o
parlamentar.
Já o vereador Mar-

cos da Silva Ferreira
(PRB), o “Beda”, pede,
em outro requerimento aprovado na mesma
sessão, que a Prefeitura providencie recapeamento asfáltico na
rua Das Rosas, no Jardim Marília. “Diversos
moradores da região
têm reclamado, tendo
em vista o péssimo estado de conservação
da rua, aumentando a
diﬁculdade de passagem de veículos e de
pedestres”, justiﬁca
Beda.

Vereador Marcos da Silva Ferreira Felipe

Vereadores pedem ações de reforço na Segurança
POLICIAMENTO. Requerimentos aprovados na Câmara reivindicam mais rondas e
guardas municipais

Requerimento assinado pelos vereadores
de
Jandira
Rodrigo Francisco
Rosa de Jesus Felipe
(MDB), o “Bilisca da
feira”, e Luciano Antonio Barbieri (PTB),
reivindica à Prefeitura o reforço no policiamento ostensivo da
Guarda Municipal na
Praça de Eventos, durante o período noturno. O documento
foi aprovado durante
a 15ª sessão ordinária
da Câmara Municipal,
no último dia 15 de
maio.

Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe

“Há muitos cidadãos que reclamam de
diﬁculdades em fazer
suas caminhadas à
noite no local, depois
das 18 horas, devido à
presença de muitos
usuários de drogas,
que ﬁcam por ali fazendo uso de entorpecentes e até vendendo
drogas. Além do constrangimento, muitas
pessoas vêm sofrendo
assaltos no local”, justiﬁcou Bilisca.
Outro requerimento aprovado na
mesma sessão pede à
Prefeitura a realização de concurso público para admissão
de mais guardas municipais à corporação,
além da melhoria das

condições de trabalho
destes agentes de segurança.
“Há necessidade de
aumentar o efetivo de
nossa Guarda Municipal, uma vez que há
muito tempo não se realiza nenhum concurso público”, defende o
presidente da Câmara
Municipal Marcelo
Marques de Souza
(DEM), o “Marcelinho”, vereador autor do
requerimento. “Somos
sabedores também das
condições em que estes
proﬁssionais trabalham,
e para tanto precisamos
valorizar os que cuidam
da segurança da população e de nosso município”, complementa
Marcelinho.

Participe das transformações de sua cidade!

Assista às sessões da Câmara
Municipal de Jandira
www.camarajandira.sp.gov.br

Terça-feira, às 14h
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Jandira deverá proibir qualquer
atividade com o cerol
PREVENÇÃO. Câmara Municipal aprovou projeto que veda uso e comercialização do
material cortante em toda a
cidade, e prevê regras de scalização

Vereador Antônio dos Santos Oliveira

Vereadores querem
mais scalização
sobre a Saúde

ATENDIMENTO. Requerimentos pedem desde mais supervisão em unidades a determinação e responsabilidades na distribuição de benefícios

O setor da Saúde foi
um que mais ganhou
destaque durante a 17ª
sessão ordinária da Câmara Municipal de
Jandira (29/05), com
requerimentos aprovados pedindo à Prefeitura mais controle sobre
a área. Um deles, de autoria do vereador Arverino Xavier da Silva
(PTB), o “Avelino”, reivindica um trabalho de
supervisão nos postos
de saúde da cidade. “Há
diversas reclamações
de munícipes quanto a
falta de proﬁssionalismo nessas unidades,
principalmente em relação aos horários de
atendimento nos setores de vacina e farmácia, por exemplo”,
justiﬁca.
Outro requerimento, de autoria do vereador Marcos Danilo de
Sousa (PV), o “Markinhos”, quer que a Prefeitura responda quais
são as providências e
quais são os departamentos competentes,
entre Saúde e Assistência Social, em relação
ao fornecimento de ca-

deira de rodas, muletas,
óculos, leites, e dietas
de prescrição especial e
fraldas descartáveis.
“Há cidadãos que procuram por estes atendimentos e sofrem
constrangimentos, que
acabam não sendo
atendidos pela Saúde,
que aﬁrma serem estes
benefícios atribuição
da Secretaria de Assistência Social. Portanto,
há necessidade de articulação entre estes dois
setores”, aponta.
Já o vereador Antônio dos Santos Oliveira
(PV), o “Toninho Amizade”, requereu informações sobre a
existência de ações do
Programa Saúde da Família em Jandira, e se a
ação se estende a todos
os bairros da cidade.
“Este programa inclui
ações de promoção da
saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de
doenças e agravos mais
frequentes, com equipes que vão até as casas
das pessoas, evitando
deslocamentos desnecessários até as unidades de saúde”, pontua.

A Câmara Municipal de Jandira aprovou, em sua 14ª sessão
ordinária (08/05),
projeto de lei que
proíbe a produção, a
comercialização, o armazenamento,
o
transporte, a distribuição e o uso de cerol
ou de qualquer material cortante em linhas ou ﬁos usados
para empinar pipas
em Jandira. A proposta estabelece ainda
que ﬁcará a cargo da
Divisão de Fiscalização, juntamente com
a Guarda Civil Municipal, a responsabilidade pelo cumprimento da regra.
O cerol é uma mistura de cola de sapateiro com vidro moído

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

(ou limalha de ferro ou
pó de quartzo) que é
aplicada em linhas de
papagaios (pipas) para
cortar as linhas de outros papagaios no ar,
numa espécie de desaﬁo com ﬁnalidade recreativa. “O uso do cerol tem engrossado a
lista de vítimas em
acidentes com estas li-

nhas cortantes, principalmente motociclistas
e ciclistas. Podem ocorrer desde pequenas lesões até mutilações –
ou, pior ainda, as vítimas perdem a vida”,
justiﬁca o vereador autor do projeto, Josenildo Ribeiro de Freitas
(PR), o “Véinho”.
A quem for pego

utilizando cerol, será
aplicada advertência
e multa, em caso de
reincidência, por cada
conjunto de material
apreendido. Já o comerciante que infringir a lei terá seu comércio fechado por
30 dias em caso de
reincidência, além de
multa.

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 aprova pedidos para
serviços de zeladoria urbana
AMBIENTE. Instalação de
ecopontos e limpeza em escadão foram temas de requerimentos debatidos em sessão ordinária

A 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira (22/05)
aprovou requerimentos solicitando à Prefeitura o reforço em
serviços relacionados à
zeladoria urbana. Um
deles, de autoria do vereador Arverino Xavier da Silva (PTB), o
“Avelino”, quer que o
governo municipal determine à empresa
“Locavargem” o início

da instalação de ecopontos na cidade, conforme previsto em
contrato.
Os ecopontos são
locais de entrega voluntária de entulhos e
objetos velhos como
móveis, e ainda materiais recicláveis. “A
instalação desses ecopontos está no plano
de trabalho que a empresa apresentou. E se
está no contrato, tem
que ser feito”, declarou o vereador no plenário.
Outro requerimento, este de autoria
do vereador Josenildo

Ribeiro de Freitas
(PR), o “Véinho”, quer
que a Prefeitura providencie a limpeza,
manutenção e revitalização do escadão da
praça pública do Figueirão, na rua Hildebrando Firmino Lino
da Costa (Centro). “É
de suma importância
que seja feita uma reforma no local, e que
seja instalado corrimão. Essa escadaria
tem grande ﬂuxo de
pessoas e merece
maior atenção do poder público municipal”, justiﬁca o parlamentar.

Vereador Arverino Xavier da Silva

Vereadores reivindicam mais
segurança em escolas do Fátima
PROTEÇÃO. Requerimento
assinado por dois parlamentares quer que Prefeitura reforce policiamento em frente
a unidades escolares do Jardim Nossa Senhora de Fátima

Requerimento
aprovado na 16ª sessão
ordinária da Câmara
Municipal de Jandira
(22/05) reivindica à
Prefeitura que reforce
o policiamento ostensivo da Guarda Municipal em frente às escolas
Monteiro Lobato e Padre Giuseppe Ângelo
Bertolli, no Jardim
Nossa Senhora de Fátima, nos horários de
12h, 13h, 18h e 19h. O
documento pede ainda
que a reivindicação seja também encaminhada à Polícia Militar.
Assinado em conjunto pelos vereadores
Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe
(MDB), o “Bilisca da

Feira”, e Marcos Danilo
de Sousa (PV), o “Markinhos”, o requerimento explica que nos
horários citados, jovens
têm empinado motos e
bicicletas, e até se pendurando em caminhões
e ônibus que por ali trafegam. Os casos, segundo os parlamentares,
podem causar acidentes
a todos que transitam
pelo local. Eles também
citam o uso de drogas
ilícitas em frente à escola Giuseppe.
“Estes vereadores
receberam inúmeras
reclamações dos pais
dos alunos e proﬁssionais, solicitando uma
maior segurança. Vale
salientar que é obrigação do município proporcionar segurança a
todos os alunos, funcionários e professores
da rede de ensino”, traz
a justiﬁcativa do requerimento.

Foto Ilustrativa
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Vereadores reivindicam delegacia
com atendimento 24h
SEGURANÇA. Requerimento
assinado por todos os parlamentares é destinado ao governador Márcio França

A 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira (08/05)
aprovou um requerimento destinado ao
governador de São
Paulo Márcio França
(PSB), reivindicando
atendimento 24h e aos
ﬁnais de semana na
Delegacia de Polícia
“Mauro Kazuo Takata”. O documento pede

que o governo estadual designe delegados
plantonistas ao equipamento, que já funcionou sem períodos de
interrupção na cidade.
“Nossa delegacia
não tem mais delegados de plantão no período noturno e muito
menos aos ﬁnais de semana, causando grandes transtornos aos
que necessitam registrar suas ocorrências,
tendo que ir até Itapevi”, justiﬁca o presidente da Câmara

Municipal de Jandira,
Marcelo Marques de
Souza (DEM), o “Marcelinho”, vereador autor do documento.
“Como representantes da população,
somos diversas vezes
parados e questionados
sobre a falta de delegados para atendimento
no município, uma vez
que têm aumentado a
insegurança e o índice
de ocorrências, e nossa
população não tem a
quem recorrer”, aponta Marcelinho.

Presidente da Câmara Municipal de Jandira, vereador Marcelo Marques de Souza.jpg

Prefeitura poderá facilitar queixa de
cidadão contra mau servidor
SERVIÇO PÚBLICO. Projeto
de lei aprovado na Câmara
determina instalação de placa com informações da Ouvidoria nos órgãos municipais

A 17ª sessão da Câmara Municipal de
Jandira (29/05) aprovou um projeto de lei
que obriga os estabelecimentos públicos
mantidos pela Prefeitura a aﬁxarem placas
de orientação de como
o cidadão pode acionar
a Ouvidoria Municipal,
em casos de mau atendimento de servidores
municipais.
“A iniciativa tem o
objetivo de melhorar o
canal de relacionamento entre a população e
o Poder Executivo. É
sabido que a Ouvidoria é um canal importantíssimo para que a
população efetue reclamações, elogios sugestões ou até mesmo
denúncias, porém não
é dada a devida publicidade aos meios de se
contatar o órgão”, justiﬁca o vereador autor

TV CÂMARA ON LINE
Assista ao vivo sessões da
Câmara Municipal de Jandira pela internet

www.camarajandira.sp.gov.br
Terça-feira, às 14h

Vereador Franklin Venancio da Silva Neto

do projeto, Franklin
Venancio da Silva Neto (PSC).
No plenário da Câmara, o parlamentar
foi mais enfático. “Em
todos os órgãos vemos
aquela placa sobre as
penas nos casos de desacato ao funcionário
público. Mas e o desacato à população?
Nestes locais, o cida-

dão não tem direito
nenhum resguardado,
e com esta medida facilitamos que em casos que este cidadão
seja maltratado em
órgão público, que ele
possa denunciar”,
aﬁrmou.
Para se tornar lei, o
projeto precisa da
sanção do prefeito de
Jandira.
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Trânsito: vereadores cobram
melhorias e informações
RECLAMAÇÕES. Sinalização adequada em escolas da rede municipal e scalização sobre zona azul são temas de requerimentos

Vereador Silvair Soares de Brito

Câmara reforça pedidos
por serviços de
manutenção em Jandira
BENFEITORIAS. Requerimentos pedem à Prefeitura reforma
de quadra e de escadão, além de canalização e cobertura de
escada hidráulica

Requerimento
aprovado na 17ª sessão
ordinária da Câmara
Municipal de Jandira
(29/05) reivindica à
Prefeitura a reforma
da quadra e a instalação de academia ao ar
livre na rua José Bonifácio, bairro Ouro Verde. “Os moradores
estão pedindo estas
benfeitorias para que
eles possam realizar
práticas esportivas
com mais conforto e
segurança”, justiﬁca o
vereador autor da proposta, Silvair Soares de
Brito (PEN), o “Silvio
Cabeleireiro”.
Outro requerimento aprovado na mesma
sessão, este de autoria
do vereador Josenildo
Ribeiro de Freitas
(PR), o “Véinho”, solicita que seja implantado corrimão e que seja
reformado o escadão
que liga a rua Hildebrando Firmino Lino
da Costa à avenida

Carmine Gragnagno,
próximo à Praça de
Eventos, no Centro.
“Os degraus estão quebrados e não tem corrimão, e isso coloca em
risco a vida dos moradores que precisam
usar o escadão para
acessar suas residências”, aponta.
Já o vereador Rodrigo Rosa de Jesus
Felipe (MDB), o “Bilisca da Feira”, em requerimento aprovado na
mesma sessão, pede a
canalização e cobertura da escada hidráulica
da rua José Armando
de Araújo (viela sem
saída), no Jardim Nossa Senhora de Fátima.
“Quando chove no local, o esgoto que corre
pela escada solta um
cheiro muito forte, e
como está localizado
ao lado do escadão, há
também um grande
risco de acidentes com
um morador caindo na
galeria”, aﬁrma.

Vereador Rogério Batista da Silva

A 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
(15/05) aprovou um
requerimento reivindicando implementação de sinalização de
trânsito adequada
(faixas, placas e pintura no asfalto) nas
proximidades das escolas rede pública de
ensino na cidade, informando os locais
onde é autorizada a
parada de veículos para embarque e desembarque de pessoas.

Vereador Michel de Oliveira Viana

Assinado pelos vereadores do MDB Rogério Batista da Silva, o
“Gério”, e Rodrigo
Francisco Rosa de Jesus Felipe, o “Bilisca da
Feira”, o documento
pede ainda que sejam
implantadas faixas de
pedestres e sinalização
indicando os pontos de
parada para vans escolares. “Há muitas reclamações de munícipes, que informam um
certo tumulto causado
por veículos em local
inapropriado, tanto na

entrada como na saída
dos estudantes”, traz a
justiﬁcativa do requerimento.

Fiscalização

Já a 16ª sessão ordinária da Casa (22/05)
aprovou requerimento
de autoria do vereador
Michel de Oliveira Viana (PRB), solicitando
à Prefeitura o envio da
cópia do contrato vigente entre o governo
municipal e a empresa
Demarc Tecnologia em
Trânsito, responsável

pelo serviço de zona
azul em Jandira. O
parlamentar também
quer saber quais são os
critérios adotados para a cobrança e em
quais áreas da cidade
poderá ser feita.
“Temos recebido
diversas queixas dos
munícipes que reclamam que a cobrança
de zona azul não é feita somente no centro
da cidade, mas também em área residencial e em frente a escolas”, aponta o vereador.
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