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Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Jandira aprovou o Projeto de Lei Complementar 04/2017, de autoria do prefeito Paulo Barufi (PTB),
 que altera parte da lista de atividades tributáveis pelo município para o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A alteração seguiu 
nova regra do governo federal, que, entre as mudanças, no caso das transações envolvendo cartões de crédito e de débito, atribuiu recolhimento do 
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Vereador Marcelo Marques de SouzaJandira pode ganhar de R$ 2 milhões a R$ 3 milhões por ano

Em sessão extraordinária, vereadores 
aprovam alteração do ISSQN em Jandira

A 4ª sessão extraordi-
nária da Câmara Muni-
cipal de Jandira este ano 
(29/09) aprovou o Proje-
to de Lei Complementar 
04/2017, de autoria do 
prefeito Paulo Barufi 
(PTB), que altera parte 
da lista de atividades tri-
butáveis pelo município 
para o ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza). A altera-
ção seguiu nova regra do 
governo federal, que, en-
tre as mudanças, no caso 

Projeto do prefeito adequou lista de serviços tributáveis pelo município, e foi aprovado depois da realização de duas audiências públicas
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das transações envolven-
do cartões de crédito e 
de débito, atribuiu reco-
lhimento do ISS relativo 
à cidade onde a compra é 
feita – e não mais ao mu-
nicípio onde a empresa 
de cartões está instalada.

A medida, segundo o 
líder do prefeito na Câ-
mara, vereador Marcos 
Danilo de Sousa, (PV), o 
“Markinhos”, pode gerar 
receita de R$ 2 milhões a 
R$ três milhões anuais à 
Prefeitura de Jandira. A 

nova regra também al-
cança serviços como pla-
nos de saúde, franquia e 
leasing. Também estabe-
lece o valor mínimo de 
alíquota do ISS cobrada 
em Jandira – 2%, com 
exceção dos relacionados 
à construção civil e 
transporte intermunici-
pal.

Para dar publicidade à 
votação do ISS na sessão 
extraordinária, a Câmara 
Municipal de Jandira re-
alizou duas audiências 

PARA VOCÊ
No site da Câmara Municipal de Jandira, você encontra fotos e de vídeos das 

sessões ordinárias. Basta clicar: www.camarajandira.sp.gov.br

públicas, no dia 28 de se-
tembro – ocasiões em 
que também foi discuti-
do o Plano Plurianual da 
cidade.

O presidente do legis-
lativo jandirense, verea-
dor Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Marce-
linho”, parabenizou o 
prefeito pela medida. 
“Tudo o que vem ao en-
contro de uma melhor 
arrecadação ao municí-

pio, que ajuda nosso or-
çamento, recebemos de 
braços abertos. Não po-
demos deixar de aprovar 
esta mudança, que não é 
para vereador ou prefei-
to, é para o futuro, para 
nossa população”, afir-
mou.

O projeto foi aprovado 
por 12 votos e uma au-
sência justificada do ve-
reador Arverino Xavier 
da Silva (PTB), o Avelino.
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Grupo de vereadores lutará 
pelos valores familiares

A Câmara Municipal de
 Jandira aprovou na 30ª 
sessão ordinária (26/09) a 
criação da “Frente Parla-
mentar em Defesa da Vida
 e da Família”, grupo de ve-
readores que promoverá 
eventos e ações em prol de
 políticas de manutenção e
 incentivo aos valores fami-
liares. De autoria do vere-
ador Luciano Antonio Bar-
bieri (PTB), a participação
 na Frente será facultada 
aos parlamentares que de-
sejarem participar do gru-
po, que terá um presiden-
te, um vice e um secretário
 geral.

Câmara aprova criação de 
Frente Parlamentar em 
Defesa da Vida e da Família

Medidas na Segurança são 
defendidas na Câmara

A 30ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal de 
Jandira (26/09) aprovou 
requerimentos de vereado-
res, solicitando diversas 
providências da Prefeitura 
no setor de Segurança Pú-
blica. 

De autoria conjunta en-
tre os vereadores Michel de
 Oliveira Viana (PRB) e Sil-
vair Soares de Brito (PEN), 
o “Silvio Cabeleireiro”, um 
dos requerimentos pede que
 o governo municipal pro-
mova novo concurso públi-
co para a Guarda Civil Mu-
nicipal de Jandira. “Nos 
últimos anos, o índice de 
criminalidade em nosso 

Além dos requerimentos 
solicitando providências 
no setor, plenário também
 recebeu vicepresidente 
do Conseg municipal

Vereador Michel de Oliveira Viana

Segundo o vereador au-
tor, a atividade já existe 
em outras Câmaras brasi-
leiras e em Brasília. “O 
bem mais precioso é a fa-
mília, e a instituição da fa-
mília tem sido atacada por
 todos os lados, principal-
mente pela mídia. E quan-
do a família muda, a soci-
edade também muda”, 
defendeu Luciano no ple-
nário. Ele explicou ainda 
que caberá à Frente reali-
zar debates, simpósios, 
audiências públicas, semi-
nários e demais ações so-
bre o tema.

O vereador Franklin 
Venancio da Silva Netto 
(PSC) parabenizou a inici-
ativa. “Fui conselheiro tu-
telar, e em muitas visitas 
em casas de Jandira per-Vereador Luciano Barbieri

cebíamos a falta de estru-
tura familiar”, disse. 

As reuniões e ativida-
des relativas à Frente Par-
lamentar em Defesa da Vi-
da e da Família poderão 
contar também com a par-
ticipação de convidados 
dos vereadores, a fim de 
colaborar nas sugestões 
ou aprofundamento dos 
debates. O grupo ainda irá
 acompanhar, propor e dis-
cutir ideias legislativas 
que dizem respeito ao te-
ma, e realizar estudos pa-
ra atualizar a legislação já
 existente no município. 

“Se a família vai mal, a 
sociedade vai mal. O que 
queremos é defender toda
 a família dentro da políti-
ca pública”, pontuou o ve-
reador Luciano Barbieri.

município tem aumentado.
 Roubos, furtos, homicídios 
e outros delitos já fazem 
parte de nosso cotidiano, 
porém com o aumento no 
efetivo da Guarda Munici-
pal, essa situação poderá ser
 bem diferente, pois este efe-
tivo hoje está abaixo do ne-
cessário”, traz a justificativa.

A presença da Guarda 
Municipal de Jandira no 
início e término das feiras
 diurnas na cidade é o que 
solicita o vereador Rodri-
go Francisco Rosa de Je-
sus Felipe (PMDB), o “Bi-
lisca da Feira”, em outro 
requerimento aprovado 
na sessão. “Esta é uma rei-
vindicação dos feirantes, 
que alegam ser necessária
 a presença dos guardas 
para sua segurança en-
quanto montam, desmon-
tam e trabalham nas fei-
ras”, explica Bilisca.

Conseg
A mesma sessão ce-

deu a tribuna livre para 
o vice-presidente do 
Conselho Comunitário 
de Segurança Pública 
(Conseg) de Jandira, 
Gilson de Oliveira, con-
vocar os vereadores pa-
ra a reunião da entidade,
 dia 28 de setembro, com
 a presença de represen-
tantes das polícias Civil 
e Militar, além do co-

mando da Guarda Mu-
nicipal.

“Saúde e segurança 
pública são os assuntos 
que mais estão na boca 
de todos. E sabemos que
 não há mais distinção, 
que não há bairro mais 
perigoso. Por isso fiz 
questão de fazer esta 
convocação aos senho-
res vereadores na tribu-
na desta Casa.

Vicepresidente do Conseg Jandira, Gilson de Oliveira
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Melhorias nas condi-
ções de segurança e aces-
sibilidade a pedestres em 
vias de Jandira fizeram 
parte da pauta de requeri-
mentos aprovados na 29ª 
sessão ordinária da Câma-
ra Municipal (19/09). 

De autoria do vereador
 Rodrigo Francisco Rosa de
 Jesus Felipe (PMDB), o 
“Bilisca da Feira”, um de-
les pede que a Prefeitura 
implante faixa de pedestre
 e providências quanto a 
placas indicativas de pon-
to de ônibus em frente ao 
Centro de Referência Hu-
mana (CRH/CAEN) e ao 
depósito Fortaleza, locali-
zados na rua Fernando 
Pessoa, no Jardim Monte 
Carlo.

“Visitamos o local e 
constatamos a falta de 
placa indicativa de ponto 
de ônibus em ambos os lo-
cais, e também a necessi-
dade de faixas de pedes-
tres visando garantir a 
segurança dos pedestres e
 motoristas que transitam 
por ali”, justifica Bilisca.

Já o vereador Silvair 
Soares de Brito (PEN), o 

Esporte e lazer: 
vereadores pedem 
benfeitorias

A 29ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal de 
Jandira (19/09) aprovou re-
querimento de autoria do 
vereador Rogério Batista 
da Silva (PMDB), o “Gério”,
 solicitando à Prefeitura a 
reforma no ginásio de es-
portes Gelson Aparecido 
Ferreira da Silva, localiza-
do à rua Maria Aparecida 
Pedrosa, 205, no Jardim 
Rosa Emília. O parlamen-
tar pede também que o go-
verno municipal providen-
cie um zelador para prevenir
 atos de vandalismo no local.

“Diversos moradores re-
clamaram sobre a falta de 
manutenção, o excesso de 
mato, o abandono, a falta 
de limpeza e conservação 
e o mal estado da cobertu-
ra, que inviabiliza a práti-
ca de esportes nos dias chu-
vosos”, justifica Gério.

Requerimentos solicitam à Prefeitura reforma em
 ginásio e quadra de escola, além de construção de
 arquibancada e vestiário em campo de futebol

Segurança do pedestre é 
pauta na Câmara de Jandira
Vereadores requerem da Prefeitura a implantação de faixa de travessia e 
placas indicativas de pontos de ônibus, além da padronização de calçadas

TV CÂMARA ON LINE 
Assista ao vivo às sessões pela internet em www.camarajandira.sp.gov.br

Terça 
às 14 h

Limpeza e reforma é o 
que também pede o verea-
dor Arverino Xavier da Sil-
va (PTB), o “Avelino”, em 
outro requerimento refe-
rente à quadra da escola 
Parque do Lago. “O local 
encontra-se com entulho e
 tem sido ponto de usuári-
os de drogas. A reforma e 
limpeza farão com que as 
crianças usufruam da qua-
dra novamente”, aponta.

Já o vereador Silvair So-
ares de Brito (PEN), o “Sil-
vio Cabeleireiro”, quer que
 a Prefeitura construa ar-
quibancadas e um vestiá-
rio no campo de futebol do
 Figueirão. “Os atletas não 
têm um local apropriado 
para se trocarem, e a popu-
lação não tem como assis-
tir de forma adequada aos 
eventos que ali são realiza-
dos”, afirma.

Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe

“Silvio Cabeleireiro”, quer
 que a Prefeitura padroni-
ze as calçadas do centro de
 Jandira, com acessibilida-
de para pessoas com defi-
ciência física, visual, múl-
tiplas e com mobilidade 

reduzida. “Em alguns tre-
chos é impossível a circu-
lação, obrigando-os a 
transitar pela pista de ro-
lamento, tornando o per-
curso arriscado”, explica 
Silvio.
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Vereador Franklin Venancio da Silva Netto

Além de pessoas com 
deficiência, idosos, gestan-
tes, mães com crianças de 
colo e obesos, doadores de
 sangue e de medula óssea 
poderão ganhar atendi-
mento preferencial nas 
filas de estabelecimentos 
comerciais e de prestação 
de serviços em Jandira. A 
medida está prevista em 
projeto de lei aprovado na 
29ª sessão ordinária da Câ-
mara Municipal (19/09), de
 autoria do vereador Fran-
klin Venancio da Silva Net-
to (PSC), e ainda depende 
de sanção do prefeito.

Para cada criança que nascer, 
uma árvore plantada
Iniciativa foi aprovada pelos vereadores de 
Jandira, e leva o nome de “Projeto nasce uma 
vida, plante uma árvore”

Doadores de sangue e 
de medula poderão ter 
atendimento preferencial
Projeto aprovado na Câmara Municipal de Jandira prevê benefício em 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços

A doação, pela Prefeitu-
ra, de uma muda de árvore
 a cada nascimento em ma-
ternidade de Jandira ou 
registro de filhos no cartó-
rio da cidade. A proposta 
faz parte de projeto de lei 
aprovado pela Câmara 
Municipal jandirense du-
rante a 28ª sessão ordiná-
ria (12/09), de autoria do 
vereador Franklin Venan-
cio da Silva Netto (PSC).

Pela proposta, denomi-
nada “Projeto nasce uma 
vida, plante uma árvore”, a
 muda será entregue ao pai
 ou à mãe da criança na 
própria maternidade ou no

cartório, acompanhada de 
panfleto explicativo sobre 
as suas especificações e lo-
cais de plantio. Também 
será entregue uma cartei-
rinha ou certificado de 
“Amigo da Natureza”. 

“O objetivo é conscien-
tizar a população sobre a 
importância da preserva-
ção ambiental. O cresci-
mento dessa árvore será 
vinculado ao crescimento 
e saúde da criança. A con-
servação da planta poderá 
ser realizada pelos pais ou 
pela própria criança quan-
do crescer, sendo exemplo
 sobre o tema ‘respeito à 

natureza’”, justifica Fran-
klin.

O vereador explica ain-
da que os pais poderão es-
colher se querem ou não 
receber a muda de árvore. 
Caso não possam aceitar, a
 Prefeitura indicará um lo-
cal apropriado para o plan-
tio, que deverá ser o mais 
próximo possível da resi-
dência da criança. 

“Em várias cidades este
 projeto já existe com óti-
mos resultados obtidos, 
principalmente na quali-
dade de vida e conscienti-
zação da população quan-
to à preservação ambiental
 e à importância de uma ci-
dade arborizada, melho-
rando também o clima e o 
ar que respiramos”, conta 
Franklin.

“A ideia é prestar reco-
nhecimento a estes verda-
deiros heróis anônimos de
 nosso tempo, cuja maior 
conquista é salvar vidas, 
independentemente de 
qualquer interesse materi-
al”, justifica o parlamentar.

Com a nova regra, ga-
nham atendimento prefe-
rencial as pessoas cadas-
tradas no Registro 
Brasileiro de Doadores de
 Medula Óssea (Redome) e
 doadores de sangue que 
apresentarem compro-
vantes de doação – ho-
mens, válidos por 90 dias;

e mulheres, 120 dias.
“Jandira é uma cidade 

onde seus moradores são 
solidários, mas precisa-
mos fazer mais. Sabemos 
que os bancos de sangue e
 de medula sofrem dificul-
dades por termos grande 
demanda de usuários. Es-
te projeto vem ao encon-
tro das necessidades vi-
venciadas nos dias de hoje
 e busca premiar o doador 
de sangue e de medula ós-
sea, mesmo sabendo que o
 seu ato de abnegação é in-
comensurável”,  explica 
Franklin.
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Câmara aprova criação de semana 
de conscientização contra as drogas
Eventos voltados à 
educação contra o tráfico
 e uso de entorpecentes
 acontecerão em 26 de 
junho

A Câmara Municipal 
de Jandira aprovou, na 
28ª sessão ordinária 
(12/09), a criação da “Se-
mana Municipal de Pre-
venção, Conscientização 
e Combate ao Uso de 
Drogas”. Pela proposta, 
de autoria do vereador 
Josenildo Ribeiro de 
Freitas (PR), o “Véinho”, 
a organização e coorde-
nação dos eventos ligados
 à Semana estarão sob res-

ponsabilidade da Secre-
taria Municipal de Educa-
ção da Prefeitura.

“O objetivo é combater 
e prevenir o uso de drogas 
entre adolescentes e jo-
vens, pois a magnitude dos 
danos causados pelo uso 
indevido de drogas lícitas 
ou ilícitas verificada nas 
últimas décadas tem tido 
grande repercussão social, 
constitui num dos mais 
preocupantes problemas 
do mundo contemporâ-
neo, relacionados princi-
palmente à juventude”, 
justifica Véinho.

As ações incluirão cam-
panhas, seminários, pales-
tras, debates, reuniões, Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

Vereadores solicitam benfeitorias em obras

A 27ª sessão da Câma-
ra Municipal de Jandira 
(05/09) aprovou requeri-
mentos de vereadores que
 solicitam à Prefeitura 
obras de benfeitoria em 
diversos bairros da cidade.
 Um deles, do vereador 
Marcos Danilo de Souza 
(PV), o “Markinhos”, pe-
de a regularização da rede
 de esgoto da rua Monte 
Carlo, no Jardim São João.
 “Muitos moradores deste 
local têm tido transtornos
 por falta desse processo de
 regularização”, justifica.

Já o vereador Silvair 
Soares de Brito (PEN), o 
“Silvio Cabeleireiro”, soli-
cita a melhoria e reforma 
nos escadões das ruas Ju-
réia e Guarapari, no Bos-
que de Jandira. “A ilumi-
nação é precária, não 
existem degraus e corri-
mão, e o piso é irregular. 
Como agravante já houve 

Requerimentos aprovados 
no plenário pedem rede de
 esgoto, creche, reforma de
 escadões e calçada, e 
recapeamento asfáltico

workshops, conferências, 
atividades de lazer, espor-
tivas e culturais, elabora-
ção de cartilhas, folderes, 
cartazes e outras formas de
 divulgação. O projeto pre-
vê ainda a participação ati-
va de estudantes e avalia-
ção pedagógica de 
trabalhos escolares volta-
dos ao tema.

“Necessitamos que os 
jovens do futuro compre-
endam a importância do 
combate às drogas, para 
assegurarmos um futuro 
menos violento e mais ra-
cional, pois crime e dro-
gas são companheiros 
quase inseparáveis”, afir-
ma o vereador.

acidentes no local”, apon-
ta. Silvio Cabelereiro, em 
outro requerimento de 
sua autoria, pede a cons-
trução de uma creche na 
rua Policarpo Quaresma, 
no bairro Mirante de Jan-
dira.

Moradores que usam a 
calçada na avenida Fer-
nando Pessoa, no trecho 

Vereador Marcos da Silva Ferreira Vereador Silvair Soares de Brito 

entre a esquina da aveni-
da Presidente Costa e Sil-
va e o Centro de Reabilita-
ção Humana (Vila 
Lucinda) se queixam do 
estado de conservação do 
local. Para atender estes 
munícipes, o vereador 
Marcos da Silva Ferreira 
(PRB), o “Beda”, apresen-
tou requerimento cobran-

do da Prefeitura a limpeza
 e manutenção da calçada.
 “Muitos usam esta calça-
da para irem ao CRH, ou 
ficam na espera de ônibus,
 já que bem ali existe um 
ponto”, diz o vereador.

Reparo na pavimenta-
ção asfáltica da rua Aveli-
no da Silva, no Jardim Ga-
briela, é o que quer o 

vereador Rodrigo Francis-
co Rosa de Jesus Felipe 
(PMDB), o “Bilisca da Fei-
ra”. “O asfalto nessa rua es-
tá em más condições, cheio
 de ondulações. O recapea-
mento seria o ideal, já que 
as várias tentativas de recu-
peração deixaram a via com
 estas ondulações em toda 
sua extensão”, explica.
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Lazer e esporte na pauta 
da Câmara de Jandira

A 27ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal de 
Jandira (05/09) aprovou 
requerimento de autoria 
do vereador Arverino Xa-
vier da Silva (PTB), o “Ave-
lino”, solicitando à Prefei-
tura, em caráter de 
urgência, a manutenção e 
a troca dos aparelhos, se 
necessário, da área de lazer
 na Praça de Eventos da ci-
dade, na região central.

Vereadores querem que a Prefeitura faça manutenção em equipamentos da Praça de
 Eventos, e que instale iluminação em quadra no Jardim Novo Horizonte

“O pedido atende a di-
versos usuários da Praça, 
que reclamam quanto às 
condições ruins dos apare-
lhos”, conta Avelino.

Iluminação na quadra 
esportiva localizada na rua 
Platão, no Jardim Novo Ho-
rizonte. É que solicita o ve-
reador Franklin Venancio 
da Silva Netto (PSC), em re-
querimento de sua autoria 
provado na mesma sessão. 

“Esta quadra fica inutiliza-
da no período noturno. Ou 
seja, pessoas que estudam 
ou trabalham durante o dia 
só poderiam usufruir do 
equipamento à noite”, justi-
fica o vereador. 

“Outro problema é que 
ali é um possível ponto de 
tráfico e consumo de drogas,
 e a iluminação na quadra 
poderia coibir esta prática”,
 complementa Franklin.

Novas regras aperfeiçoarão serviço
 de remoção de carros abandonados

Projeto de lei aprova-
do na 28ª sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal 
de Jandira (12/09) deve 
aperfeiçoar o serviço de 
remoção de veículos 
abandonados na cidade. 
De autoria do vereador 
Marcos Danilo de Sousa 
(PV), o “Markinhos”, a 
proposta altera a redação 
da Lei 2002/2013 que Vereador Marcos Danilo de Sousa

Projeto aprovado na 
Câmara Municipal de 
Jandira regulamenta 
recolha dos veículos até 
venda por leilão

trata do tema, dando no-
vas regras e encaminha-
mentos nos casos em que 
a Prefeitura tem que re-
mover um carro abando-
nado por seu proprietá-
rio em locais públicos.

Pelo projeto, o serviço 
ficará sob responsabili-
dade do Departamento 
Municipal de Trânsito. O 
veículo retirado do local 
público será encaminha-
do para algum local de-
signado pela Prefeitura – 
atualmente, o governo 
municipal não possui es-
paço regulamentado pa-
ra a guarda dos carros 

removidos. “Dentro do 
que esta Casa pode con-
tribuir, podemos ajudar 
a aprovar convênios para 
isso”, disse o vereador 
durante a sessão. 

Decorridos 180 dias da 
recolha sem a manifesta-
ção do proprietário, se-
gundo ainda a proposta, o 
veículo será encaminhado 
à leilão público ou equiva-
lente. “As alterações na lei 
de 2013 contribuirão para 
a melhoria das vias públi-
cas e para que tenhamos 
uma cidade mais organi-
zada e limpa”, justificou 
Markinhos.

Vereador Arverino Xavier da Silva
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O vereador Rogério Ba-
tista da Silva (PMDB), o 
“Gério”, está solicitando à 
Prefeitura o envio de uma 
lista contendo os nomes de
 todos os remédios forneci-
dos pela rede pública, e, 
também, a forma como é 
feita a distribuição destes 
medicamentos. Requeri-
mento de sua autoria com 
o pedido foi aprovado na 
27ª sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de Jandira
 (05/09).

A lista, segundo o verea-
dor, deverá conter o nome 
de todos os remédios forne-
cidos incluindo os de alto 
custo, de uso contínuo e 
também aqueles conside-
rados como sendo de uso 
convencional. “Acredito 
que, no exercício de sua 
função fiscalizadora, o ve-
reador necessita estar bem

Vereador Antônio dos Santos Oliveira

informado para poder 
atender de forma rápida as
 solicitações que lhe são fei-
tas por parte da população”,
 justifica Gério.

Outro requerimento 
aprovado na mesma sessão,
 este de autoria do vereador
 Antônio dos Santos Olivei-
ra (PV), o “Toninho Amiza-
de”, pede o envio de agente
 comunitário de saúde para
 os bairros Pedra Bonita, 
Jardim Camila, Mirante, 
Comuna e Jardim São João.

“Esta solicitação se faz 
a pedido dos moradores 
das localidades, que há 
muito tempo querem este
 serviço. E a participação 
de ações do agente comu-
nitário de saúde fortalece 
os elos entre o setor e ou-
tras políticas que promo-
vem a qualidade de vida”, 
avalia Toninho.

Medicamentos e agentes
 de saúde são temas de
 requerimentos
Parlamentares querem informações sobre o sistema
 de distribuição de medicamentos e pedem o envio 
de agentes comunitários de saúde a bairros de Jandira

Vereador Rogério Batista da Silva

Projeto endurece 
multa a quem jogar
 entulho na rua

Multa de aproximada-
mente R$ 12 mil (4.303 
UFMs – Unidade de Valor 
Fiscal do Município de Jan-
dira) para quem for flagrado
 depositando lixo ou entulho
 em vias públicas de Jandira. 
 A medida está prevista em 
projeto de lei aprovado pela
 Câmara Municipal durante
 a 30ª sessão ordinária 
(26/09), de autoria do vere-
ador Rogério Batista da Sil-
va (PMDB), o “Gério”.

A proposta altera dispo-
sitivo da Lei 2046/2013, que
 trata do controle e fiscaliza-
ção sobre o tema. “O proje-
to tem a finalidade de tornar
 mais rígida a lei, autorizan-
do o departamento da Pre-
feitura, responsável pela fis-
calização, a aplicar multas 
mais rigorosas aos indivídu-
os que incidirem na infração
 de descarte irregular de re-
síduos sólidos, contribuin-
do para manter a boa apa-
rência do município, 
tornando os espaços públi-
cos mais limpos e agradá-
veis”, justifica o vereador.

O vereador Antonio dos 
Santos Oliveira (PV), o “To-
ninho Amizade”, parabeni-
zou Gério pela iniciativa, e 
destacou a necessidade de a
 nova regra contar com am-
pla divulgação. “É muito 
triste para um munícipe le-
var uma multa dessas. A 
Prefeitura tem que divulgar
 o valor da multa, em faixas, 
panfletos, em uma campa-
nha de orientação”, disse. O
 presidente da Câmara, vere-
ador Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Marceli-
nho”, foi na mesma linha: “o
 principal é o trabalho de 

Aprovado pela Câmara 
de Jandira, regra 
aumenta penalidade 
para cerca de R$ 12 mil 
a quem for flagrado 
depositando lixo em via
 pública

conscientização neste mo-
mento”.

“Infelizmente, o brasilei-
ro só aprende quando dói no
 bolso, porque a Prefeitura 
limpa hoje e manhã já está 
sujo”, apontou o vereador 
Marcos Danilo de Souza 
(PV), o “Markinhos”. “O que
 se gasta com a coleta desse 
entulho poderia ser investi-
do em outros benefícios. E o
 problema vai além, é uma 
questão de saúde pública”, 

complementou o vereador 
Josenildo Ribeiro de Freitas
 (PR), o “Véinho”.

O vereador Franklin Ve-
nancio da Silva Netto (PSC)
 também revelou preocupa-
ção com o alto valor da mul-
ta, e defendeu a realização 
de uma campanha também
 na rede municipal de Edu-
cação de Jandira.

O projeto depende ainda
 de sanção da Prefeitura jan-
dirense.


