
Por uma cidade mais solidária, vereador Silvio Cabeleireiro promoveu projeto que incentiva doação de sangue

Doar sangue é um 
gesto pequeno, porém 
de extrema solidarie-
dade: é seguro para 
quem doa e, muitas ve-
zes, salva a vida de 
quem recebe. Pensan-
do nisso, o vereador 
Silvair Soares de Brito 
(PEN), o “Silvio Cabe-
leireiro”, apresentou o
 Projeto de Lei nº 20/19
 na 14ª sessão ordinária,
 realizada em 07 de 
maio de 2019. A maté-
ria, que segue agora 
para apreciação da 
Prefeitura, pretende 
instituir o Programa 
Doador do Futuro nas 
escolas da rede pública
 municipal de Jandira.

O Programa Doador
 do Futuro tem o obje-
tivo de conscientizar os
 alunos da rede pública
 municipal sobre a im-
portância da doação 
voluntária de sangue. 
Para tanto, a promoção
 de palestras, seminári-
os e campanhas a estu-
dantes e seus familia-

Câmara Municipal de Jandira deseja
 estimular a doação de sangue
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SOLIDARIEDADE. Programa Doador do Futuro tem o intuito de conscientizar os alunos da rede pública municipal sobre a importância da doação de sangue

res, durante o período 
letivo, é imprescindí-
vel.  Durante a sessão, 
Silvio enfatizou: “A 
gente está apresentan-
do esse projeto para in-
serir na escola munici-
pal um trabalho, uma 
campanha de consci-
entização. Então quan-
do essa criança, esse 
adolescente tiver uns 
17, 18 anos, poderá en-
tender a importância 
da doação de sangue”.

A propositura prevê
 ainda que as despesas 
decorrentes correrão 
por conta de dotações 
orçamentárias própri-
as, suplementadas se 
necessário. Segundo 
informações prestadas
 pelo próprio parla-
mentar, o Projeto de 
Lei mencionado é de 
autoria do estudante e 
deputado federal João 
Vitor Ferreira Andra-
de, um dos participan-
tes do projeto Deputa-
do Federal Jovem 
2016.
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ZELADORIA. Gério apontou a necessidade de limpeza e manutenção de telhado, 
rufos e calhas da Escola Moisés Cândido Vieira; Véinho também abordou a Educação,
 pedindo a volta do ensino de xadrez nas escolas

Presidente da Câmara 
solicita manutenção de 
escola no Jardim Europa

A Câmara Munici-
pal de Jandira aprovou
 o requerimento 154/19,
 elaborado pelo verea-
dor e presidente da Ca-
sa Rogério Batista da 
Silva (MDB), o “Gério 
Cabeleireiro”, durante
 a 14ª sessão ordinária, 
em 07 de maio de 2019.
 No documento, o pre-
sidente indicou que 
devem ser feitas, em 
caráter de extrema ur-
gência, a limpeza e a 
manutenção de rufos e
 calhas, bem como do 
telhado da Escola Moi-
sés Cândido Vieira, lo-
calizada no Jardim Eu-
ropa em Jandira.

O parlamentar ain-
da aproveitou a opor-
tunidade para requisi-
tar que a Prefeitura 
remeta à Câmara as 
cópias do cronograma 
de manutenção das es-
colas municipais, caso 

existam, e dos contra-
tos firmados com essa 
finalidade, em especial
 da escola citada anteri-
ormente. Ele justificou
 seus pedidos enfati-
zando a situação pre-
cária em que se encon-
tram as salas de aula na
 parte superior da Es-
cola Moisés Cândido 
Vieira. De acordo com 
Gério, a água das chu-
vas escorre pelas pare-
des e teto, tornando o 
local perigoso e insalu-
bre para alunos e pro-
fessores. “Nossas cri-
anças são o maior 
patrimônio que pos-
suímos e é nosso dever
 zelar pelo seu bem es-
tar, saúde e segurança”,
 desabafou.

Outro requerimen-
to que abordou a área 
da educação foi o de 
número 155/19. Nele, o
 vereador Josenildo Ri-

Situação de escola no Jardim Europa, em Jandira, chamou a atenção do presidente da Câmara

beiro de Freitas (PR), o
 “Véinho”, apontou a 
volta da prática dos jo-
gos de xadrez nas esco-
las municipais. O par-
lamentar explicou de 
maneira sintética: “O 
xadrez escolar é uma 
ferramenta que pro-
move a cidadania e po-
de ajudar no desenvol-
vimento cognitivo dos 
alunos. Através desse 
jogo, os alunos podem 
melhorar a concentra-
ção, aguçar a memória 
e desenvolver o racio-
cínio lógico, além de 
instigar a imaginação”.
 Em plenário, Véinho se
 emocionou ao relem-
brar a importância dos
 ensinamentos do Sr. 
Etevaldo, um dos mes-
tres enxadristas com o
 qual conviveu nos 
tempos em que lecio-
nava nas escolas públi-
cas de Jandira.

Para o vereador 
Josenildo Ribeiro de 
Freitas (PR), o “Véi-
nho”, a humanização 
da política passa ine-
xoravelmente pela 
proteção animal. Por 
isso, ele decidiu apre-
sentar o Projeto de 
Lei nº 21/19 durante a
 14ª sessão ordinária, 
ocorrida no dia 07 de 
maio de 2019. A pro-
positura, aprovada na
 ocasião de modo unâ-
nime pelos presentes,
 autorizou o poder pú-
blico municipal a fa-
zer parcerias visando 
à instalação de bebe-
douros e comedouros
 públicos nas ruas da 
cidade de Jandira, a 
fim de garantir a pro-
teção e o bem-estar 
dos animais de rua do
 município. De forma 

CUIDADO. Projeto de Lei 
que prevê disponibilização 
dos equipamentos segue 
para ser apreciado pelo po-
der executivo

Jandira pode receber 
comedouros e bebedouros
 para animais de rua

Mais uma vez, o vereador Véinho se mobilizou em prol da causa animal

bem-humorada, a ini-
ciativa foi batizada 
como “Alimentação”.

“Eu acho que os 
animais também me-
recem respeito, são 
criaturas que precisam
 se alimentar, então 
tem que ter legislação. 
Nós estamos articu-
lando novas legisla-
ções, por isso eu creio 
que vamos construir 
uma cidade melhor, 
onde até os nossos ani-
mais vão ser cuidados”,
 argumentou Véinho 
em plenário. 

O texto prevê que a
 construção, o abaste-
cimento e a manuten-
ção dos comedouros e
 bebedouros não serão
 de responsabilidade 
direta dos órgãos pú-
blicos municipais, 
mas dos parceiros 
previamente selecio-
nados e cadastrados 
pelo departamento 
competente. A comu-
nidade em geral pode-
rá participar da inici-
ativa – desde pessoas 

físicas até ONGs ou 
instituições privadas 
que tenham interesse
 em contribuir à causa.

A proposta estabe-
lece ainda que a reti-
rada dos equipamen-
tos sem a devida 
autorização do órgão 
municipal responsá-
vel será proibida, ex-
ceto para a realização
 de limpeza ou manu-
tenção, contando com
 sua devolução imedi-
ata. Além disso, a da-
nificação total ou par-
cial dos bebedouros 
ou comedouros públi-
cos será passível de 
multa no valor de 176 
UFM’s (Unidades Fis-
cais do Município), 
cujo montante será 
revertido para a causa
 animal. No entanto, se
 o indivíduo multado 
não puder arcar com 
as despesas, a matéria
 recomenda que ele 
fique incumbido, en-
tão, da construção e 
higienização dos no-
vos equipamentos.
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O vereador Anto-
nio dos Santos Olivei-
ra (PV), o “Toninho 
Amizade”, apresentou
 à Câmara Municipal 
de Jandira o requeri-
mento 159/19, em 07 
de maio de 2019 na 
14ª sessão ordinária. 
Aprovado pelos de-
mais parlamentares 
na ocasião, o texto re-
comendou à Prefeitu-
ra a construção de 
uma “creche do ido-
so” na cidade, com o 
intuito de atender as 
necessidades dos mu-
nícipes que convivem
 com idosos, mas pre-
cisam trabalhar e/ou 
estudar e não têm 
condição de prover 
tais cuidados durante
 o dia ou parte dele. 

“Eu apresentei um 

TERCEIRA IDADE. Toninho Amizade entregou um requerimento detalhado sobre o assunto, cuja �nalidade é auxiliar os munícipes que convivem com idosos e precisam trabalhar

Vereador planeja creche para idosos em Jandira

Em plenário, vereador Toninho Amizade defendeu um modelo de creche pensado para atender idosos

As discussões so-
bre as feiras livres do 
município de Jandira
 marcaram a 14ª ses-
são ordinária da Câ-
mara Municipal, 
acontecida em 07 de 
maio de 2019. Ao todo
 três requerimentos 
sugeriram mudanças 
na dinâmica das fei-
ras, a fim de garantir 
mais conforto e agili-
dade aos cidadãos 
jandirenses.

O documento 
140/19, por exemplo, 
foi uma coautoria en-
tre os vereadores Lu-
ciano Antonio Barbi-
eri (PTB) e Rodrigo 
Francisco Rosa de Je-
sus Felipe (MDB), o 
“Bilisca da Feira”. Du-
rante a sessão, o vere-
ador Luciano Barbie-
ri convidou os demais
 parlamentares a tam-
bém subscreverem o 
texto, no qual solicita-
ram que a feira livre 

Vereador Bilisca discutiu vários aspectos das feiras livres de Jandira durante a 14ª sessão ordinária

realizada aos sábados
 na Avenida Alberto 
Ruffolo seja transferi-
da para outro local 
mais adequado. Eles 
alegaram que a trans-
ferência facilitará o 
acesso dos munícipes
 à UPA. 

“Imagina uma pes-
soa que chega num 
caso de urgência, co-
mo aconteceu no sá-
bado, e não tem onde 
estacionar. Então o 
que nós estamos soli-
citando ao Executivo,
 ao prefeito munici-
pal?! Não queremos 
prejudicar nenhum 
feirante, nós estamos 
prezando pelo muni-
cípio. [Estamos che-
cando] a possibilida-
de de colocar essa 
feira em um local on-
de não prejudique o 
trânsito. Como ideia, 
um local bacana para 
ser colocada seria a 
área de eventos aqui 

Sessão debate feiras livres da cidade
MUDANÇAS. Três requerimentos com propostas de melhoria foram apresentados durante a 14ª sessão ordinária e agora seguem para as mãos do prefeito Paulo Baru�

embaixo. Não vai 
atrapalhar o trânsito, 
fica próximo da Guar-
da Municipal, tem se-
gurança. Poderíamos 
ver a possibilidade de
 esse bolsão servir pa-
ra a pessoa que vem à 
feira deixar o carro”, 
esclareceu Barbieri.

O requerimento 
148/19, por sua vez, 
reapresentado pelo 
vereador Bilisca, su-
geriu que banheiros 
químicos feminino e 
masculino sejam im-
plantados nas feiras 
livres da cidade. Para 
o parlamentar, a falta 
de banheiros quími-
cos gera desconforto 
a feirantes, munícipes
 e à equipe de limpeza 
urbana.

Por fim, outro re-
querimento que girou
 em torno do tema foi 
o de número 156/19, 
também redigido por 
Bilisca, no qual pediu 

a retirada dos cami-
nhões e carros dos fei-
rantes das vias até às 
7h30 da manhã, no 

que diz respeito às 
feiras de domingo. Ele
 argumentou que deci-
diu remeter o pedido 

porque tais veículos 
causam trânsito e 
ocupam as vagas de 
possíveis clientes.

requerimento que pa-
rece estranho, pedindo
 creche para idoso. O 
que acontece, na cida-
de, é que há muitos 
filhos e muitas filhas 
que estão perdendo 
seus empregos porque
 não têm com quem 
deixar seus pais para 
que tomem o remédio 
na hora certa, tenham 
a alimentação na hora 
certa”, disse Toninho 
em plenário. De ma-
neira minuciosa, o par-
lamentar expôs em seu
 planejamento os pos-
síveis pré-requisitos 
para atendimento, as 
atribuições da institui-
ção, além dos recursos 
financeiros, materiais 
e humanos necessári-
os para que tal propos-
ta seja concretizada. 

Segundo o texto, 
por exemplo, a creche 
seria um espaço desti-
nado à permanência 
diurna do idoso, com 
período de funciona-
mento das 7h às 19h. 
Seu objetivo é propor-
cionar acolhimento, 
proteção, dentre ou-
tras atividades condi-
zentes à faixa etária. 
Toninho propôs que a 
“creche do idoso” 
oferte até 50 vagas – 
todavia, para conse-
guir uma delas, o prin-
cipal pré-requisito 
proposto é que os fa-
miliares estejam efeti-
vamente trabalhando 
e/ou estudando e que,
 por isso, se encontrem
 impossibilitados de 
garantir os cuidados 
necessários. O verea-

dor sugeriu também 
que o transporte seja 
providenciado para 
aqueles que não pos-
sam ir sozinhos ou cu-

jas famílias não te-
nham condições de 
transportá-los. Por fim,
 estipulou que a “creche
 do idoso” seja compos-

ta por uma equipe téc-
nica multidisciplinar, 
responsável pelo fun-
cionamento e manu-
tenção da mesma.
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Projeto de Lei institui o 
Abril Marrom no município

Na 15ª sessão ordi-
nária, acontecida no 
dia 14 de maio de 
2019, o vereador 
Franklin Venancio da
 Silva Netto (PSC) 
apresentou à Câmara 
Municipal o requeri-
mento 172/19. No tex-
to, o parlamentar co-
brou da Prefeitura a 
reforma completa do 
CRAS (Centro de Re-
ferência de Assistên-
cia Social) Figueirão, 
em Jandira. Aprovei-
tando o ensejo, ele pe-
diu ainda a contrata-
ção de um funcionário
 que fique incumbido 
pela limpeza do local.

Franklin justificou 
seu requerimento en-

INFRAESTRUTURA. Vereador Franklin, por meio de requerimento, aproveitou a opor-
tunidade para pedir a contratação de um funcionário responsável pela limpeza do local

Reforma do CRAS Figueirão é pautada pela Câmara

Vereador Franklin explicou seus dois requerimentos durante a 15ª sessão ordinária, um sobre a reforma do CRAS Figueirão e 
outro sobre a implantação de lombadas

fatizando a atual pre-
cariedade do prédio 
onde se situa o órgão. 
“O prédio está todo 
deteriorado, dá até dó 
de ir lá. Quando você 
vai em dia de chuva, 
você não sabe se chove
 mais fora ou se chove 
mais dentro. Uma ou-
tra situação que acon-
tece é que o prédio 
alaga, então as pesso-
as ficam inviabilizadas
 de fazer o atendimen-
to à população. Tem 
que esperar estiar pa-
ra que possa secar pa-
ra então atender o 
munícipe”, desabafou.

Outro documento 
de autoria de Franklin 
foi o 171/19, no qual re-

quisitou a instalação de
 redutores de velocida-
de – ou seja, lombadas 
– em dois pontos da ci-
dade: uma no Corredor
 Oeste, sentido Barueri,
 e outra perto da estação
 de trens da CPTM, sen-
tido Itapevi. Os inúme-
ros acidentes ocasiona-
dos pela falta de 
sinalização e de reduto-
res de velocidade, além
 das panes aleatórias de
 semáforos, motivaram 
o requerimento do ve-
reador. “Assim vai dar 
tempo da pessoa que 
vai entrar ver se está 
vindo um carro ou não,
 porque esse carro vai 
ter que frear”, exempli-
ficou em plenário.

Véinho defendeu Projeto de Lei que visa garantir mais informações sobre
 as doenças que acometem a visão

O vereador Josenil-
do Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Véinho”, sabe 
como uma doença re-
lacionada à visão pode 
impactar a vida de uma
 família. Há algum tem-
po, ele viveu essa dura 
mudança de paradig-
ma quando o seu irmão
 perdeu a visão depois 
de um glaucoma. Por 
isso, Véinho se mobili-
zou para aprovar na 
Câmara Municipal de 
Jandira o Projeto de 
Lei 25/19, que institui 
o Abril Marrom, o mês
 de prevenção e comba-
te às diversas espécies 

SAÚDE. Propositura objetiva
 conscientizar a população 
jandirense sobre a importân-
cia da prevenção de doenças
 relacionadas à visão

de cegueira. A matéria 
foi votada e aprovada 
pelos parlamentares 
durante a 15ª sessão or-
dinária da Casa, em 14 
de maio de 2019, e ago-
ra segue para as mãos 
do prefeito Paulo Fer-
nando Barufi da Silva 
(PTB).

Em plenário, 
visivelmente tocado, o 
vereador compartilhou
 um pouco da história de
 vida do irmão. “Eu te-
nho um irmão que é ce-
go das duas vistas devi-
do ao glaucoma. Se ele 
tivesse cuidado antes, 
tinha 60% de chance de
 não ficar cego. Então é 
importante que nós es-
tejamos aqui colocan-
do esse projeto em 
apreciação dessa Casa 
de Leis, do prefeito. Pa-
ra que nós possamos, a 

partir do ano que vem 
[trabalhar a questão]. 
Todos os dias você tem 
que trabalhar, mas o 
mês de abril é o mês 
alusivo, é o mês que [o 
poder executivo] vai 
poder fazer campanhas
 de combate à cegueira”,
 explicou. 

O parlamentar 
justificou que a propo-
situra visa conscienti-
zar a população da ci-
dade de Jandira sobre a
 importância da pre-
venção das doenças que
 podem levar à cegueira,
 bem como estimular o 
acompanhamento mé-
dico especializado a fim
 de evitar que as doen-
ças dos olhos se agra-
vem e culminem em 
cegueira. “Muitas ve-
zes, essas doenças são 
descobertas quando já 

estão em estágio bas-
tante avançado e de di-
fícil regressão como o 
glaucoma, por exemplo,
 a maior causa de ce-
gueira no mundo, sen-
do que, no Brasil, mais 
de 1 milhão de pessoas 
são portadoras da do-
ença”, argumentou.

O texto prevê que 
as comemorações alu-
sivas ao Abril Marrom
 serão realizadas anu-
almente no mês de 
abril, por intermédio 
de ações que forneçam
 informações sobre 
prevenção e combate 
a diversos tipos de ce-
gueira ao público em 
geral. Estabelece ain-
da que a Secretária 
Municipal ficará in-
cumbida de campa-
nhas e mutirões de 
exames preventivos.
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Em plenário, Luciano Barbieri justi�cou o pedido de construção de maternidade no município

O requerimento 
170/19 foi aprovado 
pela Câmara Munici-
pal de Jandira na 15ª 
sessão ordinária, rea-
lizada em 14 de maio 
de 2019. O documen-
to, redigido pelo vere-
ador Luciano Antonio
 Barbieri (PTB), solici-
tou ao prefeito Paulo 
Fernando Barufi da 
Silva (PTB), em cará-
ter de extrema urgên-
cia, a construção de 
um pronto-socorro e 

de um Hospital Ma-
ternidade na área pú-
blica existente ao lado
 do Edifício Evidence, 
localizada na Avenida
 Carmine Gragnano no
 centro de Jandira. 
Durante a sessão, Lu-
ciano foi enfático: 
“Nós temos um terre-
no ali que é propício 
para isso”.

O parlamentar ex-
plicou que a preocu-
pação com o bem-es-
tar dos munícipes 
impulsionou sua soli-
citação. Segundo ele, 
devido à intensa de-
manda, atualmente a 
população enfrenta 
muita demora e, por 
conseguinte, descon-

forto para conseguir 
atendimento na rede 
pública de saúde. 

O local de nasci-
mento dos filhos dos 
cidadãos jandirenses 
também chama a 
atenção do vereador. 
Para ele, mais crian-
ças tinham que nascer
 no município. “Seria 
de extrema relevância
 possibilitar às famíli-
as jandirenses o nas-
cimento de seus filhos
 na cidade, não só pela
 questão da identidade
 local, mas para mini-
mizar riscos que pro-
blemas de logística 
trazem à saúde das 
mães em condição de 
parto”, justificou.

Requerimento cogita construção
 de PS e maternidade no Centro

A disparada no nú-
mero de casos de den-
gue no Estado de São 
Paulo tem preocupado 
os vereadores da Câ-
mara Municipal de 
Jandira. Nesse contex-
to, o vereador Marcelo 
Marques de Souza 
(DEM), o “Marceli-
nho”, submeteu à Casa 
o requerimento 179/19,
 no qual cobrou do po-
der executivo que pa-
lestras sobre o comba-
te à dengue sejam 
realizadas nos Centros 
de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) do
 município.

Segundo o parla-
mentar, tais palestras, 
ações e trabalhos edu-

CONSCIENTIZAÇÃO. Verea-
dor Marcelinho sugeriu que 
palestras sejam mais uma 
medida adotada no comba-
te à dengue na cidade

cativos teriam o intuito
 de incentivar a popula-
ção a ter os devidos cui-
dados em relação à 
dengue. “Quando leva-
mos informação para 
um, ele atinge outros da
 casa, da família e ami-
gos e [a informação] 
acaba se espalhando e 
gerando uma grande 
rede de prevenção”, ar-
gumentou Marcelinho.

Uma semana 
antes, em 14 de maio de
 2019, a secretária da 
saúde Elisângela de 
Oliveira fez uso da tri-
buna para tratar do te-
ma durante a 15ª sessão
 ordinária da Câmara 
Municipal. “Até a data 
de hoje, nós temos 17 
casos de dengue confir-
mados, a maioria deles 
está localizada no bair-
ro do Eunice. Nós te-
mos aqui sete casos 
confirmados no bairro 
do Eunice, cinco con-

Aumento nos registros de dengue em São Paulo alertou vereador Marcelinho, que decidiu elaborar requerimento sobre o assunto

Dengue chama a atenção da 
Câmara Municipal de Jandira

firmados no bairro do 
Tereza, dois confirma-
dos no Gabriela e Vale 
do Sol, Sagrado Cora-
ção e Analândia já têm 
um confirmado. [...] O 
trabalho de combate à 
dengue não depende só
 da Secretaria de Saúde
 ou do trabalho realiza-
do pela Zoonose, e sim
 pela população como 
um todo. Então é mais 
uma questão de clamar
 à população que limpe
 seus quintais, não dei-
xe água parada”, con-
cluiu Elisângela. No 
dia, portanto, ela fez 
questão de fazer um 
breve balanço sobre o
 avanço da doença na 
região, além de elen-
car as medidas toma-
das pela Prefeitura de
 Jandira no combate à
 dengue e orientar a 
população sobre as 
melhores formas de 
prevenção.

OBRAS. Vereador Luciano 
Barbieri lembrou que há uma
 área pública que comporta-
ria tal empreendimento, ao 
lado do Edifício Evidence
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LAZER. Requerimento, pro-
posto pelo vereador Franklin
 Venancio da Silva Netto, 
também sugeriu ampliação 
da pista de caminhada já 
existente no local

Vereador pede construção de playground no Jardim Brotinho

Os serviços de sane-
amento básico presta-
dos na cidade de Jandi-
ra são frequentemente 
cerne dos debates 
acontecidos na Câma-
ra Municipal, assim co-
mo são também o tema
 central de boa parte dos
 requerimentos apre-
sentados pelos parla-
mentares. Por isso, na 
16ª sessão ordinária, 
dada em 21 de maio de 
2019, os vereadores de-
cidiram agilizar a vota-
ção do Projeto de Lei 
31/19, de autoria do 
prefeito Paulo Fernan-

QUALIDADE. Encaminhado
 pelo prefeito Paulo Baru�, 
texto pretende disciplinar o
 planejamento e a execução
 das ações, obras e serviços
 da Sabesp no município

Câmara aprova projeto sobre a Política
 Municipal de Saneamento Básico

Na 16ª sessão ordinária, vereadores de Jandira votaram propositura 
referente a saneamento básico

do Barufi da Silva 
(PTB). A referida maté-
ria, aprovada pela Casa
 por unanimidade na 
ocasião, abordou a Po-
lítica Municipal de Sa-
neamento Básico do 
município.

A propositura pre-
tende assegurar a pro-
teção da saúde da po-
pulação e a salubridade
 do meio ambiente ur-
bano, além de discipli-
nar o planejamento e a 
execução de ações, 
obras e serviços de sa-
neamento em Jandira. 
Ela estabelece ainda o 
Plano de Saneamento 
Básico e o Fundo Mu-
nicipal de Saneamento
 Básico. O plano tem por
 finalidade articular, in-
tegrar e coordenar re-
cursos tecnológicos, 
humanos e econômicos

visando o aumento da 
salubridade ambiental 
num prazo de 20 anos. 
Já o fundo, a ser criado 
junto à Secretaria Mu-
nicipal de Habitação e 
Planejamento, objetiva
 dar suporte financeiro 
às ações mencionadas.

“A partir de hoje nós
 temos um contrato. 
Hoje a concessionária 
vai ter suas obrigações
 na cidade. Nós temos 
problemas em todos os
 lugares: a Sabesp abre 
buraco, não fecha ou 
faz todo o trabalho que
 tem que fazer e, às ve-
zes, faz mal feito. Só 
que com esse contrato,
 a história muda. [...] 
Entre a nossa cidade e 
a Sabesp vão existir 
planos, metas. Não vai 
ter mais esse negócio 
de você asfaltar hoje e 

a Sabesp entrar aca-
bando com tudo no 
outro dia”, ponderou 
o vereador Josenildo 
Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Véinho”, du-
rante a discussão do 
projeto. Em plenário, 
o presidente da Câ-
mara Rogério Batista 
da Silva (MDB), o 
“Gério Cabeleireiro”, 
e os parlamentares 
Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o 
“Marcelinho”, Michel
 de Oliveira Viana 
(PRB) e Marcos Dani-
lo de Sousa (PV), o 
“Markinhos”, tam-
bém ressaltaram a 
importância da apro-
vação do projeto no 
cotidiano dos cida-
dãos jandirenses e 
elogiaram a iniciativa
 do poder executivo.

Na 16ª sessão ordi-
nária, ocorrida no dia 21
 de maio de 2019, o re-
querimento 177/19 foi 
apresentado à Câmara 
Municipal de Jandira 
pelo vereador Franklin
 Venancio da Silva Net-
to (PSC). O documento
 requisitou a construção
 de um playground en-
tre o posto de saúde e o
 campo de futebol do 
Jardim Brotinho, nu-
ma área localizada 
atrás da academia ao ar
 livre. O pedido foi feito 
em função da falta de 
um local adequado pa-
ra as crianças do bairro
 brincarem. 

“Existe uma acade-
mia ao ar livre, mas vo-
cê chega lá e está cheio 
de crianças. [...] Não é 
justo com os adultos 
que querem fazer exer-
cício e também não é 
justo com as crianças 
que querem brincar. 
Então é muito impor-
tante que o poder exe-
cutivo coloque um 
playground, como foi 
colocado na Rua da Mi-
na no Jardim Gabriela.
 É um playground que 
vive cheio, as crianças 
se divertem e os apare-
lhos de academia ao ar 
livre ficam disponíveis 
para que os adultos 
possam fazer exercí-
cio”, compartilhou 
Franklin.

No mesmo requeri-
mento, o parlamentar 
aproveitou para cobrar
 ainda a ampliação da 
pista de caminhada, si-

tuada entre o campo de
 futebol, a Viela Três, as
 ruas Virgílio Canhete e
 Eça de Oliveira Tavei-
ros e a Avenida Presi-
dente Costa e Silva. 
Franklin explicou que a
 ampliação da pista ini-
biria o descarte irregu-
lar de lixo na região, 
além de beneficiar a 
população com uma 
área maior para cami-
nhadas.

Na ocasião, o verea-
dor apresentou tam-
bém o requerimento 

Em plenário, vereador Franklin defendeu construção de playground e ampliação
 da pista de caminhada do Jardim Brotinho

176/19, no qual solici-
tou a construção de 
uma calçada na Rua 
Silverstone, próximo 
ao número 72, no Jar-
dim São João. Ele con-
siderou que por não 
possuir calçada dos 
dois lados, a vida dos 
pedestres que passam
 por lá todos os dias é 
dificultada. “Ambos os
 lados da rua deveriam
 possuir calçamento 
para a maior comodi-
dade dos pedestres”, 
defendeu.
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O requerimento 
185/19, elaborado pelo 
vereador Michel de 
Oliveira Viana (PRB), 
passou pela Câmara 
Municipal de Jandira 
durante a 17ª sessão 
ordinária, dada em 28 
de maio de 2019. O tex-
to reivindicou a com-
pra de seis novas mo-
tocicletas, visando 

SEGURANÇA. Com a aquisi-
ção de novos veículos, Mi-
chel de Oliveira Viana pre-
tende aprimorar os 
patrulhamentos preventivo
 e ostensivo na cidade

Vereador pede 
motocicletas para 
a Guarda Municipal
 de Jandira

Na 17ª sessão ordinária, a segurança pública de Jandira chamou a atenção de Michel Viana uma vez mais

fortalecer os patrulha-
mentos da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) 
de Jandira.

“Fiz dois requeri-
mentos importantes. O
 primeiro trata da segu-
rança pública de nossa
 cidade, da Guarda Mu-
nicipal. Solicitei ao 
prefeito, ao poder exe-
cutivo, que faça a com-
pra de seis motocicle-
tas para que a gente 
possa ativar novamen-
te a ROM na Guarda 
Municipal, que é a 
Ronda Ostensiva de 
Motocicleta e, hoje, 
não está operando 

mais devido à falta das
 motos”, enfatizou Mi-
chel.

No documento, o 
parlamentar explicou 
que o pedido foi feito 
com o intuito de apri-
morar os patrulha-
mentos preventivo e 
ostensivo da GCM. Pa-
ra ele, a quantidade de 
motos disponíveis atu-
almente não é o sufici-
ente para atender as 
ocorrências do muni-
cípio de maneira ade-
quada, o que pode co-
locar em risco a vida 
dos próprios agentes e 
da população em geral.

Catarina Santos de
 Oliveira, carinhosa-
mente conhecida co-
mo Dorinha, trouxe 
ao mundo muitos be-
bês jandirenses e, por
 isso, se tornou uma 
figura querida no mu-
nicípio. Tanto é que, 
por intermédio de um
 abaixo-assinado, cer-
ca de 90% dos mora-
dores do Sagrado Co-
ração concordaram 
em saudá-la, batizan-
do uma das praças do 
bairro com o nome 
pelo qual todos a co-
nheciam.

Assim, com a apro-
vação do Projeto de 
Lei 29/19 na 17ª sessão

VALORIZAÇÃO. Vereador Wanderlei Pato decidiu fazer uma homenagem pós-
tuma à munícipe Catarina Santos de Oliveira, a Dorinha, batizando uma pra-
ça no Sagrado Coração com seu apelido

Praça no Sagrado 
Coração passa a 
carregar o nome de
 parteira da região

Vereador Wanderlei Pato homenageou Dona Dorinha, antiga parteira da cidade

ordinária da Câmara 
Municipal de Jandira,
 acontecida no dia 28 
de maio de 2019, o lu-
gar deve passar a se 
chamar Praça Dori-
nha. A matéria, de au-
toria do vereador 
Wanderlei Lopes dos 
Reis, o “Wanderlei Pa-
to”, teve 12 votos favo-
ráveis e agora segue 
para a apreciação do 
poder executivo.

No momento de 
discussão da proposi-
tura, o parlamentar 
ressaltou a importân-
cia de Dorinha não só 
na vida de mães e be-
bês por ela auxiliados 
no passado, mas na 

construção da história
 do Sagrado Coração. 
“Me sinto lisonjeado 
em homenagear essa 
senhora, que foi uma 
mulher batalhadora. 
Na época, a Dona Do-
rinha fazia os partos 
das mulheres, pois 
antigamente não ti-
nha hospital na cida-
de. [...] Quero home-
nagear a família e a 
Dona Dorinha, que já 
é falecida. Quero aqui
 agradecer a Dora, que
 me deu todas as infor-
mações e é neta da 
Dona Dorinha. E, por 
fim, parabenizar toda
 a família Egídio”, con-
cluiu emocionado.
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Em 28 de maio de 
2019, a 17ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira foi 
marcada pela votação 
do Projeto de lei 19/19, 
elaborado pelo verea-
dor Marcos Danilo de 
Sousa (PV), o “Marki-
nhos”. A matéria, apro-
vada com 12 votos fa-
voráveis, abordou a 
criação do mês da Cul-
tura Evangélica no 
município de Jandira e
 agora segue para as 
mãos do prefeito Pau-
lo Fernando Barufi da 

RELIGIOSIDADE. Desenvolvido por Markinhos, projeto de lei tem a �nalidade de valorizar essa cultura na cidade; uma comissão �cará responsável pela organização das atividades

Câmara Municipal de Jandira aprova 
criação do mês da Cultura Evangélica

Markinhos contou que setembro foi o mês escolhido para celebrar a cultura evangélica em Jandira

Silva (PTB).
Durante a discussão

 da propositura, Marki-
nhos declarou: “Eu não
 poderia deixar de agra-
decer aos vereadores 
membros da Comissão
 de Justiça e Redação e 
a todos os demais pela 
apreciação do projeto 
e pelo entendimento 
das mudanças que 
eram necessárias. [...] 
Para mim, é motivo de 
muita alegria ser o au-
tor desse projeto e eu 
queria, mais uma vez, 
agradecer os pastores 

Durante a 17ª ses-
são ordinária, em 28 
de maio de 2019, a Câ-
mara Municipal de 
Jandira aprovou o re-
querimento 187/19, de
 autoria do vereador 
Silvair Soares de Bri-
to (PEN), o “Silvio Ca-
beleireiro”, no qual 
indicou a implantação
 de um estacionamen-
to na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Vale 
do Sol. Segundo Sil-
vio, por haver uma es-
cola e alguns comérci-
os próximos à 
unidade, são frequen-
tes as queixas de mu-
nícipes sobre a difi-
culdade de encontrar 
vagas para estacionar.

BENFEITORIA. Implantação de estacionamento e padronização do piso para de�cientes
 visuais foram o foco de dois requerimentos escritos pelo vereador Silvio Cabeleireiro

Requerimentos 
sugerem melhorias
 à UBS Vale do Sol

Vereador Silvio Cabeleireiro cobrou que benfeitorias fossem realizadas na UBS Vale do Sol

Ele sintetizou: “Os 
usuários não têm co-
mo estacionar o carro.
 Não há guia rebaixa-
da. Eles me procura-
ram em meu gabinete
 e solicitaram essa me-
lhoria, pois os carros 
ficam muito mal esta-
cionados”.

Ainda pensando na
 realidade da UBS Va-
le do Sol, o parlamen-
tar entregou o docu-
mento 188/19. Nesse 
texto, Silvio Cabelei-
reiro aproveitou para 
cobrar a padronização
 do piso de entrada pa-
ra deficientes visuais.
 No documento, ele 
defendeu que a aces-
sibilidade é questão 

de segurança e bem 
estar para as pessoas 
portadoras de defici-
ência. 

Em plenário, ele 
voltou, inclusive, a 
pedir mais atenção do
 poder público aos de-
ficientes da cidade. 
“Acessibilidade é uma
 causa pela qual temos
 que lutar todos jun-
tos”, reforçou Silvio, 
relembrando a bata-
lha do colega Josenil-
do Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Véinho”, pa-
ra concretizar, duas 
semanas antes, o Abril
 Marrom em Jandira –
 um mês de prevenção
 às doenças que aco-
metem a visão.

aqui presentes”.
O texto propõe que o

 mês seja organizado por
 uma comissão, consti-
tuída por representan-
tes indicados pelo Con-
selho de Pastores 
Evangélicos de Jandira 
(COPEJAN) e por 
membros designados 
pelos poderes executivo
 e legislativo. Além disso,
 após muitas análises, 
setembro foi o mês es-
colhido para receber as 
celebrações dentro do 
calendário oficial do 
município.

Â
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