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Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Jandira realizou uma sessão solene na manhã
 do dia 8 de março, no plenário da Casa. Lotado de mulheres e homens, a sessão deu oportunidade ao público de assistir
 a três palestrantes convidadas pela organização do evento. Marcia Barufi, Dalvani Caramez e Anabel Sabatine foram 
convidadas como palestrantes, para falar sobre ação social, política e saúde para as mulheres. PÁG. 3
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Em sessão extra, Câmara aprova 
créditos para obras em ruas e escolas
INVESTIMENTO Receita especial será aplicada no recapeamento de 21 vias públicas e na readequação de cozinhas de unidades escolares

A Câmara Munici-
pal de Jandira realizou 
no dia 14 de março uma
 sessão extraordinária 
para votar a abertura de
 créditos especial e su-
plementar aos setores 
de Obras e Educação da
 Prefeitura. De autoria 
do prefeito Paulo Baru-
fi (PTB), o Projeto de 
Lei 06/18 destina recei-
ta total de R$ 13,72 mi-
lhões, e foi aprovado 
por unanimidade pelos
 vereadores.

O mecanismo dos 
créditos especiais e su-
plementares é utilizado
 para ajustar a Lei Orça-
mentária Anual (LOA) 
– neste caso, aprovada 

pela Câmara Municipal
 em 2017, e que deter-
mina as despesas e in-
vestimentos para cada 
setor da Prefeitura em 
2018. Ocorre que a Pre-
feitura pode identificar
 necessidade imediata 
de aplicar receita em 
alguma demanda pú-
blica, sem que a LOA 
tenha reservado verba 
necessária dentro do 
setor – por isso, tendo 
superávit financeiro 
(receita excedente), o 
prefeito pode atender a
 estas demandas desde 
que aprove com os ve-
readores a abertura de 
crédito suplementar.

O projeto de lei que Depois de duas audiências públicas, vereadores aprovaram a matéria em sessão extraordinária

prevê a abertura deste 
crédito precisa passar 
por debate e votação na
 Câmara Municipal. 
Antes de colocar em 
pauta na sessão extra-
ordinária, a pedido da 
Prefeitura os vereado-
res convocaram duas 
audiências públicas pa-
ra dar publicidade à 
medida, realizadas dias
 13 e 14 de março.

A receita aprovada 
seguirá para investi-
mento em restauração 
de pelo menos 21 vias 
públicas de Jandira, 
com recapeamento as-
fáltico, e readequação 
de cozinhas de sete uni-
dades escolares.
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Para comemorar o 
Dia Internacional da 
Mulher, a Câmara Mu-
nicipal de Jandira rea-
lizou uma sessão solene
 na manhã do dia 8 de 
março, no plenário da 
Casa. Lotado de mulhe-
res e homens, a sessão 
deu oportunidade ao 
público de assistir a três
 palestrantes convida-
das pela organização do
 evento. 

O presidente da Câ-
mara, vereador Marce-

lo Marques de Souza 
(DEM), o “Marceli-
nho”, abriu a sessão e 
cumprimentou as mu-
lheres em nome de to-
dos os vereadores. “A 
grandeza da mulher a 
gente pode ver no dia a 
dia, elas são dedicadas 
e muito organizadas”, 
disse.

Na sequência, a pre-
sidente do Fundo Soci-
al de Solidariedade de 
Jandira, Marcia Barufi,
 abriu a rodada de pales-

Sessão solene homenageia 
mulheres em seu dia

RECONHECIMENTO Câmara convidou três pa
lestrantes para usar a tribuna da Casa para falar
 sobre as políticas em favor das mulheres
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Marcia Barufi Anabel SabatineDalvani Caramez

tras com o tema “A Mu-
lher na Ação Social”. 
“Hoje, não há mulher 
(vereadora) nesta Câ-
mara, e por que? Por-
que não votamos em 
nós mesmas. A gente 
precisa de mulher na 
política. Hoje é um dia 
de receber flores e pa-
rabéns, mas é um dia de
 luta”, ressaltou na tri-
buna.

A ex-prefeita de Ita-
pevi Dalvani Caramez 
foi a segunda a pales-
trar, com o tema “A 
Mulher na Política”. 
“Sofri questionamen-
tos e discriminação por
 ser uma mulher (pre-

feita). Como conquista-
ria a população e a clas-
se empresarial, que 
tanto a gente precisava?
 Hoje tenho orgulho de 
dizer que, mesmo com 
toda a inexperiência, 
mas com muita vonta-
de e dedicação, fui a pri-
meira prefeita de nossa
 região, junto, na Capi-
tal, a Marta Suplicy”, 
lembrou.

Também ex-prefei-
ta, só que de Jandira, a 
médica Anabel Sabati-
ne falou sobre “A Saú-
de da Mulher”. Ela 
administra o programa
 de “Gravidez de Risco”
 pela Prefeitura jandi-

rense. “A mulher é ain-
da muito submissa, e a
 gravidez, infelizmen-
te, ainda é usada de 
várias maneiras, e ela 
acaba se submetendo 
a um problema de saú-
de muito grande em 
relação às várias cesá-
rias. É uma implicação
 muito séria, porque se
 ela insiste está bus-
cando a morte mater-
na, e a mãe não pode 
morrer, porque quem 
cuida dos filhos ainda 
é a mulher. A desinfor-
mação é muito gran-
de”, afirmou.

Na sequência, várias
 mulheres, ex-vereado-

res e representantes do
 governo municipal e de
 organizações ligadas às
 políticas em favor do 
público feminino, tam-
bém utilizaram a tribu-
na para expressar a luta
 que o dia 8 de março re-
presenta. Todas foram 
homenageadas com 
flores.

O prefeito Paulo 
Barufi encerrou a so-
lenidade. “É uma da-
ta de reflexão, que 
representa a busca 
por mais conquistas”,
 pontuou, dando um 
resumo das políticas 
públicas municipais 
em favor da mulher.



Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo Jandira • março de 2018
www.camarajandira.sp.gov.br4

Vereadores cobram manutenções em locais públ icos
CUIDADO Troca de ilu
minação pública, refor
ma de quadras esporti
vas e limpeza de córrego
 são reivindicadas pelos 
parlamentares

Vereador Michel de Oliveira Viana

Vereador Franklin Venancio da Silva Netto

Saúde também é pauta no Poder Legislativo
ATENDIMENTO Verea
dores reivindicam médi
cos especialistas, ações 
de prevenção em aci
dentes e plantão em uni
dades

A 7ª sessão ordiná-
ria da Câmara Muni-
cipal de Jandira 
(20/03) aprovou re-
querimentos de vere-
adores, reivindicando
 diversas ações de ma-
nutenção da Prefeitu-
ra em locais públicos 
da cidade.

De autoria do vere-
ador Luciano Barbie-
ri (PTB), um deles pe-
de a troca da 
iluminação atual por 
lâmpadas de LED em 
todo o entorno da 
Praça Tókio (Jardim 
São Luiz). “A medida 
reforçaria a seguran-
ça do local, pois além 
dos moradores, na rua
 há estabelecimentos 
comerciais, e a falta 

Vereador Silvair Soares de Brito

de iluminação ade-
quada facilita a ocor-
rência de assaltos e 
furtos”, explica.

Já o vereador Ro-

Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe

drigo Francisco Rosa 
de Jesus Felipe 
(MDB), o “Bilisca da 
Feira”, solicita que a 
Prefeitura providen-

cie a limpeza do cór-
rego da rua Nicolau 
Mayevsky, ao lado do 
número 839, no Jar-
dim Velho Sanazar. 

“Este córrego está 
com acúmulo de lixo 
e mato, causando o 
surgimento de insetos
 e roedores, dando 

muitos transtornos 
aos moradores”, justi-
fica.

Para a Praça de 
Eventos Elias Barjud,
 na região central de 
Jandira, o vereador 
Michel de Oliveira Vi-
ana (PRB) pede à Pre-
feitura que faça o re-
paro no sistema de 
iluminação das qua-
dras esportivas do lo-
cal e que forneça água
 potável com a reforma
 do bebedouro público
 ali existente. “A res-
tauração do sistema 
de iluminação ajuda-
rá a zelar pela segu-
rança dos munícipes 
que usam as quadras. 
A Praça é frequentada
 diariamente por inú-
meras pessoas, que ao
 praticarem atividades
 físicas precisam rei-
dratar-se – no entan-
to, atualmente o be-
bedouro está 
inutilizado”, aponta o
 vereador.

Temas relaciona-
dos à área de saúde 
fizeram parte dos re-
querimentos aprova-
dos na 5ª sessão ordi-
nária da Câmara 
Municipal de Jandira
 (06.03). De autoria do
 vereador Marcos Da-
nilo de Sousa (PV), o 
“Markinhos”, um de-
les pede que a Prefei-
tura tenha em seus 
quadros médicos es-
pecialistas, e que a se-
cretária de Saúde do 
município informe 
quais têm sido as pro-
vidências para suprir 
esta necessidade.

“Há uma grande 

necessidade que o 
nosso município en-
frenta com a falta de 
médicos especialistas.
 A falta destes tem 
causado inúmeros 
transtornos e dificul-
dades à saúde dos 
nossos munícipes”, 
justifica Markinhos.

Já o vereador 
Franklin Venancio da
 Silva Netto (PSC) rei-
vindicou a abertura 
em regime de plantão
 das unidades básicas 
de saúde aos finais de 
semana, de forma al-
ternada. “Há uma 
grande fila de espera 
para consultas, cam-
panhas de vacinação, 
exames e até mesmo 
pequenas cirurgias 
que podem ser feitas 
nas próprias unida-
des. Esta ação já ocor-
reu anteriormente na
 cidade, dando exce-

lentes resultados”, pon-
tuou o parlamentar.

Socorro 
em acidentes
O vereador Silvair 

Soares de Brito (PEN),
 o “Silvio Cabeleirei-

ro”, quer que a Prefei-
tura faça cumprir três
 leis que tratam sobre 
a obrigatoriedade do 
curso de prevenção de
 acidentes e primeiro 
socorros em todas as 
escolas e creches pú-

blicas e privadas de 
Jandira.  “Isso para 
chamar a atenção 
quanto aos acidentes 
que são causa crescen-
te de mortalidade e in-
validez na infância e 
adolescência. Sabe-se 

que a criança apresen-
ta interesse em explo-
rar situações novas pa-
ra as quais nem sempre
 está preparada, o que 
facilita a ocorrência de
 acidentes”, explica o 
vereador.
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Câmara sugere programa de 
saúde à terceira idade
ASSISTÊNCIA Pedido 
para construção de 
prontosocorro infantil 
pela Prefeitura de Jandi
ra também foi aprovado

A 8ª sessão ordiná-
ria da Câmara Muni-
cipal de Jandira 
(27/03) aprovou re-
querimento de auto-
ria do vereador Mar-
cos Danilo de Souza 
(PV), o “Markinhos”, 
que sugere a elabora-
ção, pela Prefeitura, 
de projeto de lei cri-
ando o programa 
“Terceira Idade Mais 
Saudável”. O parla-
mentar anexou à pro-
posta o texto de um 
anteprojeto apresen-
tando a ação, que in-
clui atividades físicas 
e esportivas direcio-
nadas a munícipes 
com idade a partir de 
60 anos.

“De acordo com 
dados do IBGE, a ex-
pectativa de vida do 
brasileiro tem cresci-
do a cada ano, haven-
do a necessidade de 
políticas públicas vol-
tadas para a qualida-
de de vida desse cida-
dão idoso”, justifica 
Markinhos. “Este 
programa daria opor-
tunidade para a práti-
ca de exercícios físi-
cos e atividades de 
lazer para o idoso, es-
timulando a convi-
vência social, infor-
mação e orientação 
profissional quanto à 
sua saúde através de 
campanhas educati-
vas e de prevenção às 
doenças que atingem 
a terceira idade”, 
complementa o vere-
ador.

PS Infantil
Também relacio-

nado ao setor da Saú-
de, foi aprovado na 

Vereador Marcos Danilo de Souza Vereador Antonio dos Santos Oliveira

mesma sessão reque-
rimento de autoria do
 vereador Antonio dos
 Santos Oliveira (PV), 
o “Toninho Amizade”,
 pedindo a construção
 de um pronto-socor-

Jandira pode regulamentar regras contra poluição sonora

A 5ª sessão ordiná-
ria da Câmara Muni-
cipal de Jandira 
(06/03) aprovou pro-
jeto de lei que institui
 na cidade a “Lei do Si-
lêncio Urbano, con-
trole de ruídos, sons e
 vibrações”. De autoria
 do vereador Luciano 
Antônio Barbieri 
(PTB), a proposta es-
tabelece regras em re-
lação ao barulho ex-
cessivo em casas e 
bares, e prevê desde 
advertência a multas 
a quem infringir a le-
gislação.

“Recebemos diver-

FISCALIZAÇÃO Projeto 
aprovado na Câmara 
Municipal institui multa 
a morador que perturbar
 o sossego de vizinhos

Vereador Luciano Antônio Barbieri

sas reclamações sobre
 festas que acontecem
 em fins de semana, 
que por vezes come-
çam às 9 da noite e 
vão até 3 da manhã. 
Na casa dos vizinhos 
chega a tremer jane-
las, casas onde há se-
nhores, crianças re-
cém-nascidas. 
Queremos que haja 
fiscalização, e a pre-
feitura vai estabelecer
 a melhor forma e 
também o valor da 
multa. A primeira coi-
sa é advertência, por 
meio de denúncia. O 
reincidente vai ser 
multado”, explicou o 
vereador durante a 
sessão.

Pelo texto da lei, a 
infração deverá ser 
registrada por meio 
de dispositivo capaz 

de medir níveis de 
pressão sonora, con-
siderando-se presu-
mivelmente incômo-
da e perturbadora a 
emissão de ruídos, 
sons e vibrações que 
ultrapassem decibéis 
determinados (de 45 
a 70 dB) para três fai-
xas de horários dife-
rentes. O decibel (dB)
 é a unidade usada pa-
ra atribuir a frequên-
cia (simplificando, o 
volume) de ruídos.

“A poluição sonora
 é considerada um dos
 problemas ambien-
tais mais graves, per-
dendo apenas para a 
poluição das águas e 
ficando à frente da 
poluição do ar. A Or-
ganização Mundial da
 Saúde alerta que o 
som não deve ultra-

passar 70 decibéis. 
Estudos recentes dão 
conta de que ruídos 
excessivos provocam 
danos à saúde física e 
mental”, justifica Lu-
ciano. “Ruídos acima 
de 70 dB podem cau-
sar perda auditiva, 

mau humor, aumento
 de colesterol, doenças
 cardíacas e cansaço, 
entre outros proble-
mas”, alerta.

Para virar lei, o 
projeto precisa ainda 
ser sancionado pelo 
prefeito de Jandira.

ro infantil municipal.
 “A expansão dos lo-
cais de atendimento 
na saúde, onde a po-
pulação passa a ser 
tratada com mais dig-
nidade desde os pri-

meiros anos de vida, 
colabora extraordina-
riamente no desen-
volvimento das habi-
lidades e 
sociabilidades das 
nossas ‘promessas do 

futuro’. Com a ampli-
ação, garantiremos a 
nossas crianças um 
desenvolvimento sau-
dável e, assim, desde o
 início, prevenimos e 
combatemos os índi-

ces de mortalidade 
infantil e desnutrição,
 através de um acom-
panhamento diário 
por profissionais es-
pecializados”, expli-
cou o vereador. 
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Presidente da Câmara Municipal de Jandira, Marcelo Marques de Souza

Redimensiona-
mento e reforma de 
todo o sistema de cap-
tação de águas pluvi-
ais na rua Amaralina, 
no trecho da via entre
 os números dos imó-
veis 679 e 943. É o que
 pede o vereador Luci-
ano Barbieri (PTB), 
em requerimento 
aprovado na 7ª sessão
 ordinária da Câmara 
Municipal de Jandira
 (20.03). “Os muníci-
pes ali vêm sofrendo 
com a forte incidência
 de acúmulo de águas 
pluviais que, sem o es-

ATENDIMENTO Vereadores pedem reformas de ginásio, unidade básica de 
saúde, escola e sistema de captação de águas pluviais

Câmara aprova 
pedidos por obras
 de benfeitorias

Vereador Rogério Batista da Silva

coamento e a capta-
ção adequados, inva-
dem as residências 
causando danos de 
patrimônio”, justifica.

A mesma sessão 
aprovou requerimen-
to do vereador Jose-
nildo Ribeiro de Frei-
tas (PR), o “Véinho”, 
solicitando à Prefei-
tura a reforma geral 
da Emeb Antônio de 
Oliveira, na Vila Ana-
lândia. “Esta escola 
foi construída há anos
 e apresenta uma situ-
ação precária em rela-
ção à sua estrutura fí-

sica. Necessita de re-
forma na rede elétri-
ca, pintura, salas de 
aula mais ventiladas, 
telhado, roçagem e 
limpeza, entre outras 
melhorias”, explica o 
vereador.

Outra reforma, só 
que na UBS do Jardim 
Brotinho, é o que indica
 o vereador Rodrigo 
Francisco Rosa de Jesus
 Felipe (MDB), o “Bilis-
ca da Feira”, em reque-
rimento aprovado na 
sessão. “É necessário 
que se disponibilize 
ambientes confortáveis

Obras para diversos bairros de Jandira
MAIS ATENDIMENTO Vereadores aprovam reivindicações por recapeamento asfáltico e construção de viela, de muro de arrimo, de calçadas e de academia ao livre

para que seus servido-
res possam exercer su-
as funções laborais com
 maior tranquilidade. A 
UBS apresenta vários 
problemas em suas ins-
talações, causando 
transtornos também 
aos usuários da unida-
de”, reforça.

Reforma geral 

também é o que o vere-
ador Rogério Batista da
 Silva (MDB), o “Gério”,
 pede em requerimen-
to, para o ginásio de es-
portes Gelson Apareci-
do Ferreira da Silva 
(Jardim Rosa Emília). 
No local, o parlamen-
tar quer também que a
 Prefeitura coloque um

zelador para fazer as 
manutenções e preve-
nir a prática de atos 
ilícitos, como vanda-
lismo. “Muitos muní-
cipes da região relata-
ram as condições 
precárias em que se 
encontra o local, o que
 inviabiliza a prática 
de esportes”, aponta.

O presidente da 
Câmara Municipal de 
Jandira, vereador 
Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Mar-
celinho”, teve aprova-
dos dois requerimen-
tos de sua autoria na 
8ª sessão ordinária da 
Casa de Leis munici-
pal (27/03). Um deles 
pede o recapeamento 
asfáltico nos bairros 
do Jardim Gabriela 
III, Vila Mercedes, 
Jardim Stela Maris, 
Vila Godinho, Infants 
Garden e rua Fernan-
do Pessoa. “Há uma 
grande quantidade de 
buracos e desníveis 
em vias destes bair-
ros”, aponta.

O outro requeri-
mento solicita vistoria

no local e posterior 
construção de uma es-
cadaria na viela locali-
zada na rua Francisco 
Batista de Oliveira, Vi-
la Amizade. “Este pe-
dido atende às recla-
mações dos munícipes,
 uma vez que o local en-
contra-se em péssimo 
estado de conservação,
 causando grande 
transtorno”, justifica 
Marcelinho.

No Jardim Nossa 
Senhora de Fátima, na
 rua José Amando de 
Araújo, requerimento
 do vereador Rodrigo 
Francisco Rosa de Je-
sus Felipe (MDB), o 
“Bilisca da Feira”, 
aprovado na mesma 
sessão, aponta a ne-
cessidade de constru-

ção de um muro de ar-
rimo na altura do nú-
mero 14; de calçadas 
na mesma via, in-
cluindo ainda a rua 
Imirim; e que seja fei-
ta uma academia ao 
livre num terreno en-
tre as duas ruas. 

“O terreno que 
existe no local está 
sendo usado diaria-
mente para descarte 
de lixo e entulho”, 
afirma Bilisca. “A 
construção de uma 
academia ao ar livre 
atenderia a todos do 
bairro que buscam 
uma qualidade de vi-
da através da ativida-
de física, o que evita-
ria, assim, o descarte 
de lixo no terreno”, 
finaliza.



Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo 7Jandira • março de 2018
www.camarajandira.sp.gov.br

Vereadores lutam
 por benfeitorias 
na Educação
MAIS UNIDADES Requerimentos pedem construção
 de creches e de quadra poliesportiva em escola do 
Jardim Lindomar

Câmara debate obras de
 manutenção em  Jandira
CUIDADO Troca de pos
tes de madeira, inter
venção em rio, asfalta
mento e construção de 
escadão são reivindica
dos pelos vereadores

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

Vereador Arverino Xavier da Silva

A 6ª sessão ordiná-
ria da Câmara Munici-
pal de Jandira (13/03) 
aprovou requerimen-
to de autoria do verea-
dor Arverino Xavier da
 Silva (PTB), o “Aveli-
no”, que reivindica à 
Prefeitura a constru-
ção de uma creche no-
turna na cidade. “A 
obra é necessária de-
vido à preocupação 
dos pais que traba-
lham no período no-
turno, e que acabam 
deixando criança cui-
dando de criança”, ex-
plica o parlamentar.

Outro requerimen-
to aprovado na mesma
 sessão, este assinado 
de forma conjunta pe-
los vereadores do 
MDB Rodrigo Fran-
cisco Rosa de Jesus 
Felipe, o “Bilisca da 
Feira”, e Rogério Ba-
tista da Silva, o “Gé-
rio”, quer que o gover-
no municipal construa
 uma creche no bairro 
Vale do Sol – no terre-
no localizado na rua 
Nicolau Mayevisky, ao
 lado do número 1.713. 
“Há um grande núme-
ro de moradores que 

alegam a falta de vagas
 em creches por toda a 
cidade. Esta área en-
contra-se abandona-
da, sendo usada como 
descarte de entulho, 
podendo assim ser 
construída uma uni-
dade com estrutura 
para acomodar muitas
 crianças”, traz a justi-
ficativa do documento.

Como benefício à 
Emeb Vereador Edi-
son Alves dos Santos, 
localizada à rua Urano,
 Jardim Lindomar, re-
querimento aprovado
 e de autoria do verea-
dor Silvair Soares de 
Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”, solicita 
à Prefeitura que cons-
trua uma quadra poli-
esportiva na unidade. 
“Esta escola não dis-
põe de nenhum espa-
ço para as práticas es-
portivas e atividades 
recreativas, e é um pe-
dido antigo de toda a 
comunidade a cons-
trução dessa quadra. 
Praticar esportes é es-
sencial para o desen-
volvimento de crian-
ças e adolescentes”, 
aponta o parlamentar.

Luta por mais empregos também é pauta
MAIS VAGAS Câmara pede que Prefeitura possa 
aderir a programa estadual de trabalho

Vereador Marcos da Silva Ferreira

Requerimento 
aprovado na 5ª sessão 
ordinária da Câmara 
Municipal de Jandira 
(06/03), de autoria do 
vereador Marcos da 
Silva Ferreira (PRB), o
 “Beda”, quer que a Di-
retoria de Indústria e 
Comércio da Prefeitu-
ra entre em contato 
com José Luiz Ribeiro,
 secretário estadual do 
Trabalho e Renda, pa-

ra que a cidade possa 
aderir ao programa 
“Frente de Trabalho do
 Estado de São Paulo”.

“Isso atenderia a 
diversos moradores 
da cidade, que medi-
ante a grande crise do
 desemprego nos pro-
cura diariamente so-
licitando uma vaga de
 trabalho para prover 
o sustento de sua fa-
mília”, justifica Beda.

Moradores da Vila 
São João, em Jandira, 
mais especificamente 
nas proximidades da 
rua Joana D´Arc, po-
dem ver em breve a 
construção de um es-
cadão no local e mais o
 asfaltamento da via. 
Requerimento aprova-
do pela Câmara Muni-
cipal, durante a 6ª ses-
são ordinária (13/03), 
formalizou à Prefeitu-
ra o pedido, que é assi-
nado pelo vereador 
Michel de Oliveira Vi-
ana (PRB).

“É uma justa reivin-
dicação dos moradores
 daquela localidade. 
Acredito que teremos 
êxito nesta nossa soli-
citação”, disse o verea-
dor no plenário da Câ-
mara, explicando 
ainda que teve aceno 
positivo do prefeito 
Paulo Barufi (PTB) so-
bre a execução das 
obras na Vila São João.

Já o vereador Jose-
nildo Ribeiro de Frei-
tas (PR), o “Véinho”, 
pediu à Prefeitura em 
requerimento aprova-
do na mesma sessão o 
alargamento da adue-
la do rio localizado no 
final da rua Martin 
Luther King e início da
 rua Monte Castelo, na 
Vila Rolim. “As aduelas
 de concreto são de su-
ma importância e mui-
to utilizadas nos siste-
mas de drenagem, nas 
galerias de águas pluvi-

ais, com o objetivo de 
canalizar os córregos 
que se encontram a céu
 aberto. É um sistema 
que proporciona rapi-
dez, segurança e eco-
nomia, pois faz toda a 
absorção da água, que 
é um requisito impor-
tante para garantir a 
durabilidade do servi-
ço”, aponta o parla-
mentar.

Outro requerimen-
to aprovado relaciona-
do a obras de manu-
tenção é de autoria do 

vereador Luciano An-
tonio Barbieri (PTB). 
Ele solicita à Prefeitu-
ra a troca de dois pos-
tes de madeira na rua 
Amaralina (Vila São 
Nicolau). “Isto visando
 a segurança dos mora-
dores desta rua, uma 
vez que são os únicos 
postes de madeira do 
local. Com as intempé-
ries da natureza, como
 chuvas, podem apo-
drecer e cair causando
 graves acidentes”, ar-
gumenta.
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Antonio Pessanha Cabral, secretário de Segurança

Julio Eduardo de Lima, diretor de Esportes

Secretário de Segurança 
presta contas na Câmara
TRIBUNA Atendendo a
 pedido de vereadores, 
Antonio Pessanha Ca
bral foi à Casa de Leis 
para responder princi
palmente sobre multas 
de trânsito

O secretário de Se-
gurança Pública da 
Prefeitura de Jandira,
 Antonio Pessanha Ca-
bral, compareceu à 5ª 
sessão ordinária da 
Câmara Municipal 
(06/03) e, na tribuna, 
fez uma breve presta-
ção de contas de sua 
gestão frente a pasta. 
Sua presença no ple-
nário atendeu a um 
pedido dos vereadores
 jandirenses, que têm 
recebido diversas 
queixas de munícipes 
sobre os critérios de 
aplicação de multas de
 trânsito pelos agentes
 de tráfego que fazem 
parte da Secretaria.

As queixas princi-
pais dos vereadores re-
ferem-se à falta de uma
 campanha que esclare-
ça a população sobre o 
cumprimento às leis de
 trânsito; e também so-
bre autuações suposta-
mente em locais sem 
sinalização. “A maior 
reclamação que rece-
bemos é a questão das 
multas. A população 
quer entender. É pre-
ciso antes sinalizar to-
da a cidade para poder 
multar, mas o primei-
ro trabalho é de infor-
mação. É preciso de 
bom senso, não vamos 
conseguir resolver tu-
do agora de uma vez”, 
afirmou o presidente 
da Câmara, vereador 
Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Mar-
celinho”.

“Se há infração de 
trânsito, o agente tem 
que agir. Não há in-
dústria de multa, ape-
nas temos que cum-

Vereadores 
reivindicam 
melhorias no
 trânsito
SEGURANÇA Pintura e
 mudança de faixas de 
pedestres, e implanta
ção e redutores de ve
locidade foram temas 
de requerimentos apro
vados na Câmara

O vereador Rodri-
go Francisco Rosa de 
Jesus Felipe (MDB), o
 “Bilisca da Feira”, es-
tá reivindicando à 
Prefeitura de Jandira
 a implementação de 
sinalização de trânsi-
to adequada à UBS do
 Jardim Gabriela. O 
pedido consta de re-
querimento aprovado
 na 8ª sessão ordinária
 da Câmara Municipal
 (27.03). “Há necessi-
dade de mudar o local
 da faixa de pedestre 
existente e também 
que seja feita a marca-
ção do espaço de 
emergência em fren-
te à unidade”, justifi-
ca o parlamentar.

A mesma sessão 
aprovou requerimen-
to de autoria do vere-
ador Josenildo Ribei-
ro de Freitas (PR), o 
“Véinho”, solicitando
 a implantação de um 
redutor de velocidade
 ou de uma lombada 
eletrônica no Corre-
dor Oeste, sentido 
Jandira Centro-Ita-
pevi. “Semanalmente
 têm ocorrido vários 

acidentes na via, com 
registro de um óbito 
devido à falta de sina-
lização e excesso de 
velocidade dos moto-
ristas”, explica.

Já o vereador 
Franklin Venancio da
 Silva Netto (PSC), em
 requerimento de sua 
autoria também apro-
vado na sessão, pede à
 Prefeitura que efetue 
a pintura de faixas de 
retenção para moto-
ciclistas e similares 
em todos os semáfo-
ros de Jandira. “Ao fe-
chamento do semáfo-
ro, as motocicletas se 
amontoam entre os 
carros nos corredores,
 ocasionando diversos
 acidentes no momen-
to de reabertura do si-
nal com a partida dos 
veículos”, aponta.

Outro requeri-
mento referente a 
trânsito foi o de auto-
ria do vereador Luci-
ano Antonio Barbieri 
(PTB), aprovado na 
sessão, e que solicita 
que seja pintada uma 
faixa de pedestres na 
via expressa Mauri S. 
Barufi, altura do nú-
mero 163. “O apelo é 
de munícipes que 
transitam pelo local, e
 por não ter a faixa de 
pedestres correm o 
risco de atropelamen-
to e acidentes graves”,
 orienta o vereador.

prir a lei. Nós não in-
ventamos infração de 
trânsito, e elas estão 
acontecendo onde há 
sinalização. São infra-
ções técnicas, que cau-
sam risco à segurança 
do trânsito, como tra-
fegar na contramão e 
avançar semáforo fe-
chado, e a maioria dos
 veículos autuados é de
 fora”, defendeu-se o 
secretário.

Também houve 
questionamento so-
bre os processos de li-
beração de alvará de 
funcionamento a es-
tabelecimentos co-
merciais que, em tese,

teriam direito a funci-
onar em horários di-
ferenciados em rela-
ção à chamada “Lei 
Seca” – que limita o 
horário de funciona-
mento até 23h para 
bares e similares em 
Jandira. “Quem tem o
 poder da caneta é o 
chefe do Executivo, 
que vai agir de acordo
 com os parâmetros da
 lei, de acordo com os 
princípios que regem 
a administração pú-
blica, que inclui con-
veniência e oportuni-
dade, mas sempre 
respaldado por pare-
ceres jurídicos”, argu-

mentou Pessanha.

Mais tribuna
Durante a mesma 

sessão, outro repre-
sentante da Prefeitu-
ra a usar a tribuna foi 
o diretor de Esportes 
Julio Eduardo de Li-
ma, o “Julinho”. Entre
 outros assuntos, ele 
destacou a publicação
 do edital para diversas
 melhorias no estádio 
municipal de Jandira,
 entre elas a imple-
mentação de grama 
sintética, construção 
de pista de atletismo, 
reforma de vestiários 
e troca do alambrado.


