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Câmara Municipal de Jandira deseja
estimular a doação de sangue
SOLIDARIEDADE. Programa Doador do Futuro tem o intuito de conscientizar os alunos da rede pública municipal sobre a importância da doação de sangue
Doar sangue é um
gesto pequeno, porém
de extrema solidariedade: é seguro para
quem doa e, muitas vezes, salva a vida de
quem recebe. Pensando nisso, o vereador
Silvair Soares de Brito
(PEN), o “Silvio Cabeleireiro”, apresentou o
Projeto de Lei nº 20/19
na 14ª sessão ordinária,
realizada em 07 de
maio de 2019. A matéria, 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 objetivo de conscientizar os
alunos da rede pública
municipal sobre a importância da doação
voluntária de sangue.
Para tanto, a promoção
de palestras, seminários e campanhas a estudantes e seus familia-

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

res, durante o período
letivo, é imprescindível. Durante a sessão,
Silvio enfatizou: “A
gente está apresentando esse projeto para inserir na escola municipal um trabalho, uma
campanha de conscientização. Então quando essa criança, esse
adolescente tiver uns
17, 18 anos, poderá entender a importância
da doação de sangue”.
A propositura prevê
ainda que as despesas
decorrentes correrão
por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário. Segundo
informações prestadas
pelo próprio parlamentar, o Projeto de
Lei mencionado é de
autoria do estudante e
deputado federal João
Vitor Ferreira Andrade, um dos participantes do projeto Deputado Federal Jovem
2016.
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Presidente da Câmara
solicita manutenção de
escola no Jardim Europa
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

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

Jandira pode receber
comedouros e bebedouros
para animais de rua
CUIDADO. Projeto de Lei
que prevê disponibilização
dos equipamentos segue
para ser apreciado pelo poder executivo
Para o vereador
Josenildo Ribeiro de
Freitas (PR), o “Véinho”, a humanização
da política passa inexoravelmente pela
proteção animal. Por
isso, ele decidiu apresentar o Projeto de
Lei nº 21/19 durante a
14ª sessão ordinária,
ocorrida no dia 07 de
maio de 2019. A propositura, aprovada na
ocasião de modo unânime pelos presentes,
autorizou o poder público municipal a fazer parcerias visando
à instalação de bebedouros e comedouros
públicos nas ruas da
cidade de Jandira, a
ﬁm de garantir a proteção e o bem-estar
dos animais de rua do
município. De forma

bem-humorada, a iniciativa foi batizada
como “Alimentação”.
“Eu acho que os
animais também merecem respeito, são
criaturas que precisam
se alimentar, então
tem que ter legislação.
Nós estamos articulando novas legislações, por isso eu creio
que vamos construir
uma cidade melhor,
onde até os nossos animais vão ser cuidados”,
argumentou Véinho
em plenário.
O texto prevê que a
construção, o abastecimento e a manutenção dos comedouros e
bebedouros não serão
de responsabilidade
direta dos órgãos públicos municipais,
mas dos parceiros
previamente selecionados e cadastrados
pelo departamento
competente. A comunidade em geral poderá participar da iniciativa – desde pessoas

físicas até ONGs ou
instituições privadas
que tenham interesse
em contribuir à causa.
A proposta estabelece ainda que a retirada dos equipamentos sem a devida
autorização do órgão
municipal responsável será proibida, exceto para a realização
de limpeza ou manutenção, contando com
sua devolução imediata. Além disso, a daniﬁcação total ou parcial dos bebedouros
ou comedouros públicos será passível de
multa no valor de 176
UFM’s (Unidades Fiscais 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, então, da construção e
higienização dos novos equipamentos.

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

A Câmara Municipal de Jandira aprovou
o requerimento 154/19,
elaborado pelo vereador e presidente da Casa Rogério Batista da
Silva (MDB), o “Gério
Cabeleireiro”, durante
a 14ª sessão ordinária,
em 07 de maio de 2019.
No documento, o presidente indicou que
devem ser feitas, em
caráter de extrema urgência, a limpeza e a
manutenção de rufos e
calhas, bem como do
telhado da Escola Moisés Cândido Vieira, localizada no Jardim Europa em Jandira.
O parlamentar ainda aproveitou a oportunidade para requisitar que a Prefeitura
remeta à Câmara as
cópias do cronograma
de manutenção das escolas municipais, caso

existam, e dos contratos ﬁrmados com essa
ﬁnalidade, em especial
da escola citada anteriormente. Ele justiﬁcou
seus pedidos enfatizando a situação precária em que se encontram as salas de aula na
parte superior da Escola Moisés Cândido
Vieira. De acordo com
Gério, a água das chuvas escorre pelas paredes e teto, tornando o
local perigoso e insalubre para alunos e professores. “Nossas crianças são o maior
patrimônio que possuímos e é nosso dever
zelar pelo seu bem estar, saúde e segurança”,
desabafou.
Outro requerimento que abordou a área
da educação foi o de
número 155/19. Nele, o
vereador Josenildo Ri-

beiro de Freitas (PR), o
“Véinho”, apontou a
volta da prática dos jogos de xadrez nas escolas municipais. O parlamentar explicou de
maneira sintética: “O
xadrez escolar é uma
ferramenta que promove a cidadania e pode ajudar no desenvolvimento cognitivo dos
alunos. Através desse
jogo, os alunos podem
melhorar a concentração, aguçar a memória
e desenvolver o raciocínio lógico, além de
instigar a imaginação”.
Em plenário, Véinho se
emocionou ao relembrar a importância dos
ensinamentos do Sr.
Etevaldo, um dos mestres enxadristas com o
qual conviveu nos
tempos em que lecionava nas escolas públicas de Jandira.
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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
As discussões sobre as feiras livres do
município de Jandira
marcaram a 14ª sessão ordinária da Câmara
Municipal,
acontecida em 07 de
maio de 2019. Ao todo
três requerimentos
sugeriram mudanças
na dinâmica das feiras, a ﬁm de garantir
mais conforto e agilidade aos cidadãos
jandirenses.
O
documento
140/19, por exemplo,
foi uma coautoria entre os vereadores Luciano Antonio Barbieri (PTB) e Rodrigo
Francisco Rosa de Jesus Felipe (MDB), o
“Bilisca da Feira”. Durante a sessão, o vereador Luciano Barbieri convidou os demais
parlamentares a também subscreverem o
texto, no qual solicitaram que a feira livre

realizada aos sábados
na Avenida Alberto
Ruﬀolo seja transferida para outro local
mais adequado. Eles
alegaram que a transferência facilitará o
acesso dos munícipes
à UPA.
“Imagina uma pessoa que chega num
caso de urgência, como aconteceu no sábado, e não tem onde
estacionar. Então o
que nós estamos solicitando ao Executivo,
ao prefeito municipal?! Não queremos
prejudicar nenhum
feirante, nós estamos
prezando pelo município. [Estamos checando] a possibilidade de colocar essa
feira em um local onde não prejudique o
trânsito. Como ideia,
um local bacana para
ser colocada seria a
área de eventos aqui

embaixo. Não vai
atrapalhar o trânsito,
ﬁca próximo da Guarda Municipal, tem segurança. Poderíamos
ver a possibilidade de
esse bolsão servir para a pessoa que vem à
feira deixar o carro”,
esclareceu Barbieri.
O requerimento
148/19, por sua vez,
reapresentado pelo
vereador Bilisca, sugeriu que banheiros
químicos feminino e
masculino sejam implantados nas feiras
livres da cidade. Para
o parlamentar, a falta
de banheiros químicos gera desconforto
a feirantes, munícipes
e à equipe de limpeza
urbana.
Por ﬁm, outro requerimento que girou
em torno do tema foi
o de número 156/19,
também redigido por
Bilisca, no qual pediu

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

a retirada dos caminhões e carros dos feirantes das vias até às
7h30 da manhã, no

que diz respeito às
feiras de domingo. Ele
argumentou que decidiu remeter o pedido

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

Vereador planeja creche para idosos em Jandira
TERCEIRA IDADE. Toninho Amizade entregou um requerimento detalhado sobre o assunto, cuja nalidade é auxiliar os munícipes que convivem com idosos e precisam trabalhar
O vereador Antonio dos Santos Oliveira (PV), o “Toninho
Amizade”, apresentou
à Câmara Municipal
de Jandira o requerimento 159/19, em 07
de maio de 2019 na
14ª sessão ordinária.
Aprovado pelos demais parlamentares
na ocasião, o texto recomendou à Prefeitura a construção de
uma “creche do idoso” na cidade, com o
intuito de atender as
necessidades dos munícipes que convivem
com idosos, mas precisam trabalhar e/ou
estudar e não têm
condição de prover
tais cuidados durante
o dia ou parte dele.
“Eu apresentei um

requerimento que parece estranho, pedindo
creche para idoso. O
que acontece, na cidade, 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 maneira minuciosa, o parlamentar expôs em seu
planejamento os possíveis pré-requisitos
para atendimento, as
atribuições da instituição, além dos recursos
ﬁnanceiros, materiais
e humanos necessários para que tal proposta seja concretizada.

Segundo o texto,
por exemplo, a creche
seria um espaço destinado à permanência
diurna do idoso, com
período de funcionamento das 7h às 19h.
Seu objetivo é proporcionar acolhimento,
proteção, dentre outras atividades condizentes à faixa etária.
Toninho propôs que a
“creche do idoso”
oferte até 50 vagas –
todavia, para conseguir uma delas, o principal pré-requisito
proposto é que os familiares estejam efetivamente trabalhando
e/ou estudando e que,
por isso, se encontrem
impossibilitados de
garantir os cuidados
necessários. O verea-

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

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

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

ta por uma equipe técnica multidisciplinar,
responsável pelo funcionamento e manutenção da mesma.
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Projeto de Lei institui o
Abril Marrom no município
SAÚDE. Propositura objetiva
conscientizar a população
jandirense sobre a importância da prevenção de doenças
relacionadas à visão
O vereador Josenildo Ribeiro de Freitas
(PR), o “Véinho”, sabe
como uma doença relacionada à visão pode
impactar a vida de uma
família. Há algum tempo, ele viveu essa dura
mudança de paradigma quando o seu irmão
perdeu a visão depois
de um glaucoma. Por
isso, Véinho se mobilizou para aprovar na
Câmara Municipal de
Jandira o Projeto de
Lei 25/19, que institui
o Abril Marrom, o mês
de prevenção e combate às diversas espécies

de cegueira. A matéria
foi votada e aprovada
pelos parlamentares
durante a 15ª sessão ordinária da Casa, em 14
de maio de 2019, e agora segue para as mãos
do prefeito Paulo Fernando Baruﬁ da Silva
(PTB).
Em plenário,
visivelmente tocado, o
vereador compartilhou
um pouco da história de
vida do irmão. “Eu tenho um irmão que é cego das duas vistas devido ao glaucoma. Se ele
tivesse cuidado antes,
tinha 60% de chance de
não ﬁcar cego. Então é
importante que nós estejamos aqui colocando esse projeto em
apreciação dessa Casa
de Leis, do prefeito. Para que nós possamos, a

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

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 propositura visa conscientizar a população da cidade de Jandira sobre a
importância da prevenção das doenças que
podem levar à cegueira,
bem como estimular o
acompanhamento médico especializado a ﬁm
de evitar que as doenças dos olhos se agravem e culminem em
cegueira. “Muitas vezes, essas doenças são
descobertas quando já

estão em estágio bastante avançado e de difícil regressão como o
glaucoma, por exemplo,
a maior causa de cegueira no mundo, sendo que, no Brasil, mais
de 1 milhão de pessoas
são portadoras da doença”, argumentou.
O texto prevê que
as comemorações alusivas ao Abril Marrom
serão realizadas anualmente no mês de
abril, por intermédio
de ações que forneçam
informações sobre
prevenção e combate
a diversos tipos de cegueira ao público em
geral. Estabelece ainda que a Secretária
Municipal ﬁcará incumbida de campanhas e mutirões de
exames preventivos.

Reforma do CRAS Figueirão é pautada pela Câmara
INFRAESTRUTURA. Vereador Franklin, por meio de requerimento, aproveitou a oportunidade para pedir a contratação de um funcionário responsável pela limpeza do local
Na 15ª sessão ordinária, acontecida no
dia 14 de maio de
2019, o vereador
Franklin Venancio da
Silva Netto (PSC)
apresentou à Câmara
Municipal o requerimento 172/19. No texto, o parlamentar cobrou da Prefeitura a
reforma completa do
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Figueirão,
em Jandira. Aproveitando o ensejo, ele pediu ainda a contratação de um funcionário
que ﬁque incumbido
pela limpeza do local.
Franklin justiﬁcou
seu requerimento en-

fatizando a atual precariedade 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 outra situação que acontece é que o prédio
alaga, então as pessoas ﬁcam inviabilizadas
de fazer o atendimento à população. Tem
que esperar estiar para que possa secar para então atender o
munícipe”, desabafou.
Outro documento
de autoria de Franklin
foi o 171/19, no qual re-

quisitou a instalação de
redutores de velocidade – ou seja, lombadas
– em dois pontos da cidade: uma no Corredor
Oeste, sentido Barueri,
e outra perto da estação
de trens da CPTM, sentido Itapevi. Os inúmeros acidentes ocasionados pela falta de
sinalização e de redutores de velocidade, além
das panes aleatórias de
semáforos, motivaram
o requerimento do vereador. “Assim vai dar
tempo da pessoa que
vai entrar ver se está
vindo um carro ou não,
porque esse carro vai
ter que frear”, exempliﬁcou em plenário.

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
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Requerimento cogita construção
de PS e maternidade no Centro
OBRAS. Vereador Luciano
Barbieri lembrou que há uma
área pública que comportaria tal empreendimento, ao
lado do Edifício Evidence
O requerimento
170/19 foi aprovado
pela Câmara Municipal de Jandira na 15ª
sessão ordinária, realizada em 14 de maio
de 2019. O documento, redigido pelo vereador Luciano Antonio
Barbieri (PTB), solicitou ao prefeito Paulo
Fernando Baruﬁ da
Silva (PTB), em caráter de extrema urgência, a construção de
um pronto-socorro e

de um Hospital Maternidade na área pública existente ao lado
do Edifício Evidence,
localizada na Avenida
Carmine Gragnano no
centro de Jandira.
Durante a sessão, Luciano foi enfático:
“Nós temos um terreno ali que é propício
para isso”.
O parlamentar explicou que a preocupação com o bem-estar dos munícipes
impulsionou sua solicitação. Segundo ele,
devido à intensa demanda, atualmente a
população enfrenta
muita demora e, por
conseguinte, descon-

Em plenário, Luciano Barbieri justi cou o pedido de construção de maternidade no município

forto para conseguir
atendimento na rede
pública de saúde.
O local de nascimento dos ﬁlhos dos
cidadãos jandirenses
também chama a
atenção do vereador.
Para ele, mais crianças tinham que nascer
no município. “Seria
de extrema relevância
possibilitar às famílias jandirenses o nascimento de seus ﬁlhos
na cidade, não só pela
questão da identidade
local, mas para minimizar riscos que problemas de logística
trazem à saúde das
mães em condição de
parto”, justiﬁcou.

Dengue chama a atenção da
Câmara Municipal de Jandira
CONSCIENTIZAÇÃO. Vereador Marcelinho sugeriu que
palestras sejam mais uma
medida adotada no combate à dengue na cidade
A disparada no número de casos de dengue no Estado de São
Paulo tem preocupado
os vereadores da Câmara Municipal de
Jandira. Nesse contexto, o vereador Marcelo
Marques de Souza
(DEM), o “Marcelinho”, submeteu à Casa
o requerimento 179/19,
no qual cobrou do poder executivo que palestras sobre o combate à dengue sejam
realizadas nos Centros
de Referência de Assistência Social (CRAS) do
município.
Segundo o parlamentar, tais palestras,
ações e trabalhos edu-

cativos teriam o intuito
de incentivar a população a ter os devidos cuidados em relação à
dengue. “Quando levamos informação para
um, ele atinge outros da
casa, da família e amigos e [a informação]
acaba se espalhando e
gerando uma grande
rede de prevenção”, argumentou Marcelinho.
Uma semana
antes, em 14 de maio de
2019, a secretária da
saúde Elisângela de
Oliveira fez uso da tribuna para tratar do tema durante a 15ª sessão
ordinária da Câmara
Municipal. “Até a data
de hoje, nós temos 17
casos de dengue conﬁrmados, a maioria deles
está localizada no bairro do Eunice. Nós temos aqui sete casos
conﬁrmados no bairro
do Eunice, cinco con-

ﬁrmados no bairro do
Tereza, dois conﬁrmados no Gabriela e Vale
do Sol, Sagrado Coração e Analândia já têm
um conﬁrmado. [...] O
trabalho de combate à
dengue não depende só
da Secretaria de Saúde
ou do trabalho realizado pela Zoonose, e sim
pela população como
um todo. Então é mais
uma questão de clamar
à população que limpe
seus quintais, não deixe água parada”, concluiu Elisângela. No
dia, portanto, ela fez
questão de fazer um
breve balanço sobre o
avanço da doença na
região, além de elencar as medidas tomadas pela Prefeitura de
Jandira no combate à
dengue e orientar a
população sobre as
melhores formas de
prevenção.

Aumento nos registros de dengue em São Paulo alertou vereador Marcelinho, que decidiu elaborar requerimento sobre o assunto
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Câmara aprova projeto sobre a Política
Municipal de Saneamento Básico
QUALIDADE. Encaminhado
pelo prefeito Paulo Baru ,
texto pretende disciplinar o
planejamento e a execução
das ações, obras e serviços
da Sabesp no município
Os serviços de saneamento básico prestados na cidade de Jandira são frequentemente
cerne dos debates
acontecidos na Câmara Municipal, assim como são também o tema
central de boa parte dos
requerimentos apresentados pelos parlamentares. Por isso, na
16ª sessão ordinária,
dada em 21 de maio de
2019, os vereadores decidiram agilizar a votação do Projeto de Lei
31/19, de autoria do
prefeito Paulo Fernan-

do Baruﬁ da Silva
(PTB). A referida matéria, aprovada pela Casa
por unanimidade na
ocasião, abordou a Política Municipal de Saneamento Básico do
município.
A propositura pretende assegurar a proteção da saúde da população e a salubridade
do meio ambiente urbano, além de disciplinar o planejamento e a
execução de ações,
obras e serviços de saneamento em Jandira.
Ela estabelece ainda o
Plano de Saneamento
Básico e o Fundo Municipal de Saneamento
Básico. O plano tem por
ﬁnalidade articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos,
humanos e econômicos

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

visando o aumento da
salubridade ambiental
num prazo de 20 anos.
Já o fundo, a ser criado
junto à Secretaria Municipal 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 vezes, 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 acabando com tudo no
outro dia”, ponderou
o vereador Josenildo
Ribeiro de Freitas
(PR), o “Véinho”, durante a discussão do
projeto. Em plenário,
o presidente da Câmara 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 Danilo de Sousa (PV), o
“Markinhos”, também ressaltaram a
importância da aprovação do projeto no
cotidiano dos cidadãos jandirenses e
elogiaram a iniciativa
do poder executivo.

Vereador pede construção de playground no Jardim Brotinho
LAZER. Requerimento, proposto pelo vereador Franklin
Venancio da Silva Netto,
também sugeriu ampliação
da pista de caminhada já
existente no local
Na 16ª sessão ordinária, ocorrida no dia 21
de maio de 2019, o requerimento 177/19 foi
apresentado à Câmara
Municipal de Jandira
pelo vereador Franklin
Venancio da Silva Netto (PSC). O documento
requisitou a construção
de um playground entre o posto de saúde e o
campo de futebol do
Jardim Brotinho, numa área localizada
atrás da academia ao ar
livre. O pedido foi feito
em função da falta de
um local adequado para as crianças do bairro
brincarem.

“Existe uma academia ao ar livre, mas você chega lá e está cheio
de crianças. [...] Não é
justo com os adultos
que querem fazer exercício e também não é
justo com as crianças
que querem brincar.
Então é muito importante que o poder executivo coloque um
playground, como foi
colocado na Rua da Mina no Jardim Gabriela.
É um playground que
vive cheio, as crianças
se divertem e os aparelhos de academia ao ar
livre ﬁcam disponíveis
para que os adultos
possam fazer exercício”, compartilhou
Franklin.
No mesmo requerimento, o parlamentar
aproveitou para cobrar
ainda a ampliação da
pista de caminhada, si-

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

tuada entre o campo de
futebol, a Viela Três, as
ruas Virgílio Canhete e
Eça de Oliveira Taveiros e a Avenida Presidente Costa e Silva.
Franklin explicou que a
ampliação da pista inibiria o descarte irregular de lixo na região,
além de beneﬁciar a
população com uma
área maior para caminhadas.
Na ocasião, o vereador apresentou também o requerimento

176/19, no qual solicitou a construção de
uma calçada na Rua
Silverstone, próximo
ao número 72, no Jardim São João. Ele considerou 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 comodidade dos pedestres”,
defendeu.
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Praça no Sagrado
Coração passa a
carregar o nome de
parteira da região
Na 17ª sessão ordinária, a segurança pública de Jandira chamou a atenção de Michel Viana uma vez mais

Vereador pede
motocicletas para
a Guarda Municipal
de Jandira

Vereador Wanderlei Pato homenageou Dona Dorinha, antiga parteira da cidade

SEGURANÇA. Com a aquisi- fortalecer os patrulha- mais devido à falta das VALORIZAÇÃO. Vereador Wanderlei Pato decidiu fazer uma homenagem pós-

ção de novos veículos, Michel de Oliveira Viana pretende aprimorar os
patrulhamentos preventivo
e ostensivo na cidade

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 texto reivindicou a compra de seis novas motocicletas, visando

mentos da Guarda Civil Municipal (GCM)
de Jandira.
“Fiz dois requerimentos importantes. O
primeiro trata da segurança pública de nossa
cidade, da Guarda Municipal. Solicitei ao
prefeito, ao poder executivo, que faça a compra de seis motocicletas para que a gente
possa ativar novamente a ROM na Guarda
Municipal, que é a
Ronda Ostensiva de
Motocicleta e, hoje,
não está operando

motos”, enfatizou Michel.
No documento, o
parlamentar explicou
que o pedido foi feito
com o intuito de aprimorar os patrulhamentos preventivo e
ostensivo da GCM. Para ele, a quantidade de
motos disponíveis atualmente não é o suﬁciente para atender as
ocorrências do município de maneira adequada, o que pode colocar em risco a vida
dos próprios agentes e
da população em geral.
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tuma à munícipe Catarina Santos de Oliveira, a Dorinha, batizando uma praça no Sagrado Coração com seu apelido
Catarina Santos de
Oliveira, carinhosamente conhecida como Dorinha, trouxe
ao mundo muitos bebês jandirenses e, por
isso, se tornou uma
ﬁgura querida no município. Tanto é que,
por intermédio de um
abaixo-assinado, cerca de 90% dos moradores do Sagrado Coração concordaram
em saudá-la, batizando uma das praças do
bairro com o nome
pelo qual todos a conheciam.
Assim, com a aprovação do Projeto de
Lei 29/19 na 17ª sessão

ordinária da Câmara
Municipal de Jandira,
acontecida no dia 28
de maio de 2019, o lugar deve passar a se
chamar Praça Dorinha. A matéria, de autoria do vereador
Wanderlei Lopes dos
Reis, o “Wanderlei Pato”, teve 12 votos favoráveis e agora segue
para a apreciação do
poder executivo.
No momento de
discussão da propositura, o parlamentar
ressaltou a importância de Dorinha não só
na vida de mães e bebês 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 Dorinha fazia os partos
das mulheres, pois
antigamente não tinha hospital na cidade. [...] Quero homenagear a família e a
Dona Dorinha, que já
é falecida. Quero aqui
agradecer a Dora, que
me deu todas as informações e é neta da
Dona Dorinha. E, por
ﬁm, parabenizar toda
a família Egídio”, concluiu emocionado.
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Câmara Municipal de Jandira aprova
criação do mês da Cultura Evangélica
RELIGIOSIDADE. Desenvolvido por Markinhos, projeto de lei tem a nalidade de valorizar essa cultura na cidade; uma comissão cará responsável pela organização das atividades

Em 28 de maio de
2019, a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira foi
marcada pela votação
do Projeto de lei 19/19,
elaborado pelo vereador Marcos Danilo de
Sousa (PV), o “Markinhos”. A matéria, aprovada com 12 votos favoráveis, abordou a
criação do mês da Cultura Evangélica no
município de Jandira e
agora segue para as
mãos do prefeito Paulo Fernando Baruﬁ da

Silva (PTB).
Durante a discussão
da propositura, Markinhos declarou: “Eu não
poderia deixar de agradecer 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 autor desse projeto e eu
queria, mais uma vez,
agradecer os pastores

aqui presentes”.
O texto propõe que o
mês seja organizado por
uma comissão, constituída por representantes indicados pelo Conselho de Pastores
Evangélicos de Jandira
(COPEJAN) e por
membros designados
pelos poderes executivo
e legislativo. Além disso,
após muitas análises,
setembro foi o mês escolhido para receber as
celebrações dentro do
calendário oﬁcial do
município.

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

Requerimentos
sugerem melhorias
à UBS Vale do Sol
BENFEITORIA. Implantação de estacionamento e padronização do piso para de cientes

visuais foram o foco de dois requerimentos escritos pelo vereador Silvio Cabeleireiro
Durante a 17ª sessão ordinária, em 28
de maio de 2019, a Câmara Municipal de
Jandira aprovou o requerimento 187/19, de
autoria do vereador
Silvair Soares de Brito (PEN), o “Silvio Cabeleireiro”, no qual
indicou a implantação
de um estacionamento na Unidade Básica
de Saúde (UBS) Vale
do Sol. Segundo Silvio, por haver uma escola e alguns comércios
próximos
à
unidade, são frequentes as queixas de munícipes sobre a diﬁculdade de encontrar
vagas para estacionar.

Ele sintetizou: “Os
usuários não têm como estacionar o carro.
Não há guia rebaixada. Eles me procuraram em meu gabinete
e solicitaram essa melhoria, pois os carros
ﬁcam muito mal estacionados”.
Ainda pensando na
realidade da UBS Vale do Sol, o parlamentar entregou o documento 188/19. Nesse
texto, Silvio Cabeleireiro aproveitou para
cobrar a padronização
do piso de entrada para deﬁcientes visuais.
No documento, ele
defendeu que a acessibilidade é questão

de segurança e bem
estar para as pessoas
portadoras de deﬁciência.
Em plenário, ele
voltou, inclusive, a
pedir mais atenção do
poder público aos deﬁcientes da cidade.
“Acessibilidade é uma
causa pela qual temos
que lutar todos juntos”, reforçou Silvio,
relembrando a batalha do colega Josenildo Ribeiro de Freitas
(PR), o “Véinho”, para concretizar, duas
semanas antes, o Abril
Marrom em Jandira –
um mês de prevenção
às doenças que acometem a visão.

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