
A 26ª sessão ordi-
nária da Câmara 
Municipal de Jandi-
ra (04/09) aprovou 
um projeto de lei 
que obriga todas as 
agências bancárias 
do município a ins-
talar biombos próxi-
mos às sessões de 
atendimento nos 
caixas. A ideia é dar 
mais segurança ao 
cliente que tenha 
que sacar dinheiro 
na boca do caixa, 
sem que ele possa 
ser observado por 
marginais e posteri-
ormente abordados 
por eles na rua – é o 
chamado golpe da 
“saidinha de banco”.
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Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

MELHORIAS. Reforma em 
escadão e manutenção em
 sistema de iluminação pú-
blica são apontados como 
necessidades

O escadão que liga 
as ruas Odorico Para-
guaçu e Presidente 
Costa e Silva (Bairro 
Mirante) necessita 
com urgência de um 
corrimão e de refor-
ma. É o que pede à 
Prefeitura o vereador
 Josenildo Ribeiro de 
Freitas (PR), o “Véi-
nho”, em requeri-
mento aprovado pela 
Câmara Municipal de
 Jandira, durante a 28ª
 sessão ordinária 
(18/09).

Vereadores pedem serviços
 de manutenção em bairros

“Os degraus estão 
quebrados, não há 
corrimão e isso colo-
ca em risco a vida dos 
moradores que preci-
sam usar o local para 
acessar suas casas”, 
argumenta.

Já na rua Franco da 
Rocha (Bairro Iglesias)
 é necessária uma visto-
ria do sistema de ilumi-
nação pública, aponta o
 vereador Arverino Xa-
vier da Silva (PTB), o 
“Avelino”. “São cons-
tantes as reclamações 
dos munícipes, porque 
a rua está às escuras 
causando grande inse-
gurança”, pontua o par-
lamentar, em requeri-
mento aprovado na 
mesma sessão.

Requerimentos aprovados 
em sessão solicitam me-
lhorias ao PAM e contrata-
ção de médico psiquiatra

A 28ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(18/09) aprovou re-
querimentos reivindi-
cando melhorias no 
setor da Saúde. Um 
deles, de autoria do 
vereador Silvair Soa-
res de Brito (PEN), o 
“Silvio Cabeleireiro”, 
pede que a Prefeitura 
realize concurso pú-
blico para a contrata-
ção de um profissional
 na área de psiquiatria.

“Não temos em 
Jandira um  médico 
psiquiatra, e sabemos
 que a pessoa com de-
pressão ou distúrbios 
mentais precisa de 
tratamento e acom-
panhamento específi-
cos. A maioria não 
tem como pagar con-

Saúde é pauta de debates na Câmara
sulta dessa especiali-
dade, e é sabido que, 
de acordo com a OMS,
 a depressão é o segun-
do maior problema de
 saúde pública no 
mundo”, justifica.

Outro requerimen-
to, este de autoria do 
vereador Franklin Ve-
nancio da Silva Neto 
(PSC), reivindica à 
Prefeitura que tome 
providências quando à
 falta de insumos hos-
pitalares e de especia-
lidades médicas no 
Pronto Atendimento 
Municipal (PAM) de 
Jandira. “São inúme-
ras as reclamações dos
 munícipes de nossa ci-
dade a respeito da no-
va gestão do PAM. Por
 dia, centenas de pes-
soas passam pelo 
equipamento e são 
mal atendidas, e aca-
bam por se desloca-
rem a hospitais de ou-
tros municípios”, 
aponta.
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SEGURANÇA. Medida visa 
prevenir ocorrências das 
chamadas “saidinhas de ban-
co”, quando bandidos abor-
dam vítimas que acabaram 
de sair da agência

A 26ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(04/09) aprovou um 
projeto de lei que 
obriga todas as agên-
cias bancárias do mu-
nicípio a instalar bi-
ombos próximos às 
sessões de atendi-
mento nos caixas. A 
ideia é dar mais segu-
rança ao cliente que 
tenha que sacar di-
nheiro na boca do cai-
xa, sem que ele possa 
ser observado por 
marginais e posteri-
ormente abordados 
por eles na rua – é o 
chamado golpe da 
“saidinha de banco”.

“Há municípios 
que já regulamenta-
ram em lei a medida, 
como São Paulo, Mo-
gi das Cruzes e Suza-
no, além do Distrito 
Federal. Já há agênci-
as em Jandira que 
mantêm este tipo de 

Bancos deverão ter biombos
 próximos aos caixas

estrutura para pre-
servar a segurança 
dos clientes”, infor-
mou no plenário o ve-
reador autor do proje-
to, Luciano Antônio 
Barbieri (PTB). 

Vereador Luciano Antônio Barbieri

EDUCAÇÃO. Requerimento 
sugere a criação do Prêmio 
Professor Destaque do Ano

O vereador de Jan-
dira Luciano Antônio 
Barbieri (PTB) conse-
guiu aprovar na 29ª 
sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de 
Jandira (25/09) um re-
querimento propondo
 a criação do “Prêmio 
Professor Destaque do
 Ano”. O objetivo, se-
gundo o parlamentar, 
é enaltecer e reconhe-
cer o mérito dos pro-
fessores da rede públi-
ca municipal. 

“Também é objeti-
vo da proposta fomen-

Vereador idealiza 
premiação a melhores
 projetos educacionais 

tar o aperfeiçoamento
 pedagógico e promo-
ver um incentivo mai-
or e melhor ao desen-
volvimento daqueles 
que serão convidados 
assim a apresentar 
trabalhos inovadores 
e de consistente rele-
vância para ampliar a 
qualidade do ensino”, 
avalia o vereador.

Acompanha o re-
querimento a redação
 de um anteprojeto de 
lei estabelecendo os 
critérios da premia-
ção, que abrange as 
unidades de Educação
 Infantil, Ensino Fun-
damental, EJA e AEE.

“Não raras vezes, a 
pessoa que efetua um 
saque de alto valor se vê
 até impedida de contar
 e conferir o dinheiro ali
 por medo e ressenti-
mento se ser assaltado

em seguida à sua saída
 do banco”, argumenta
 o parlamentar.

O projeto depende 
ainda de sanção do 
prefeito de Jandira 
para se tornar lei.
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A 26ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(04/09) aprovou re-
querimento de auto-
ria do vereador Mar-
cos Danilo de Sousa 
(PV), o “Markinhos”, 
solicitando à Prefei-
tura a implantação e 
guia rebaixada na al-
tura do número 365 
da via expressa Mauri
 Sebastião Barufi, pró-
ximo ao estabeleci-
mento comercial 
Nascimento Açaí (Vi-

INCLUSÃO. Vereador pede que Prefeitura adapte calçada para acesso a de�cientes

Guia rebaixada para cadeirantes

Vereador Marcos Danilo de Sousa

la Santo Antônio).
O objetivo da reivin-

dicação, segundo o ve-
reador, e implementar 
um acesso para pesso-
as com deficiência que 
utilizam cadeira de ro-
das. “São inúmeros os 
pedidos de munícipes 
familiares de cadeiran-
tes que têm presencia-
do as dificuldades en-
contradas por eles para
 terem acesso ao comér-
cio ali existente, ocasi-
onando vários trans-
tornos”, justifica.

A 27ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
aprovou requerimen-
to de autoria do vere-
ador Josenildo Ribei-
ro de Freitas (PR), o 
“Véinho”, solicitando
 à Prefeitura a manu-
tenção do telhado e a 
capina do terreno da 
Emeb Floresta En-
cantada, na Vila Ouro 
Verde. “Em dias de 
chuvas, alunos preci-
sam ser deslocados da
 sala devido às gotei-
ras. Já no fundo da 
creche há um terreno
 baldio que tem con-
tribuído com a proli- Vereador Rogério Batista da Silva

SERVIÇOS. Requerimentos aprovados pedem manutenção de telhado e terreno, além
 de troca de iluminação e implantação de lixeiras 

Vereadores reforçam 
pedidos de zeladoria urbana
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feração de criadouros 
de mosquitos da den-
gue e demais animais 
peçonhentos”, justifica.

A mesma sessão 
aprovou requerimento
 do vereador Luciano 
Antonio Barbieri 
(PTB), reivindicando a 
troca da iluminação 
normal por lâmpadas 
de LED na rua Palmei-
ra D’Oeste, Parque 
Santa Tereza. “Ali é 
uma área de intensa 
circulação de pessoas. 
Vários moradores pre-
cisam acordar cedo pa-
ra o trabalho, e eles têm
 sofrido com assaltos no
 local. As lâmpadas de 

LED têm um menor 
consumo de energia e 
melhor propagação de 
luz”, argumenta.

Já o vereador Rogé-
rio Batista da Silva 
(MDB), o “Gério”, 
aponta em indicação a 
necessidade de a Pre-
feitura instalar lixeiras 
nas ruas Moisés Ramos
 e Tupi (Vila Diogo Ba-
lhesteiro). “Moradores
 têm reclamado do des-
carte de lixo doméstico,
 que tem causado acú-
mulo destes materiais 
nas ruas, facilitando a 
proliferação de roedo-
res e diversos outros 
transtornos”, explica.
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A 28ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(18/09) aprovou re-
querimento de auto-
ria do vereador Rodri-
go Rosa de Jesus 
Felipe (MDB), o “Bi-

Vencedoras de licitações 
poderão contratar aprendizes

Vereador Franklin Venancio da Silva Netto

EMPREGO. Projeto prevendo 
a medida foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Jandira

Bairros precisam de asfalto
 e galeria de águas pluviais

Vereador Rodrigo Rosa de Jesus Felipe

OBRAS. Câmara de Jandi-
ra aprovou requerimentos 
solicitando benfeitoriass 
em dois bairros de Jandira

lisca da Feira”, solici-
tando à Prefeitura 
obras de recapeamen-
to asfáltico na rua Ita-
piranga (Jardim Nos-
sa Senhora de 
Fátima).

“O asfalto nessa 
rua está em péssimas 
condições, cheio de 
ondulações e buracos.
 Uma obra de recapea-
mento é ideal, devido 
às várias tentativas de

Empresas que ven-
cerem licitações pro-
movidas pela Prefeitu-
ra de Jandira terão que
 garantir uma cota de 
contratação de meno-
res aprendizes em seus
 quadros funcionais. É 
o que prevê projeto de 
lei aprovado na 27ª 
sessão ordinária de 
Jandira (11/09), que 
estabelece ainda que 
estas organizações pri-
vadas mantenham pe-
lo menos dois adoles-
centes por contrato de

prestação de serviços 
junto à Prefeitura.

“Todos os estabele-
cimentos de qualquer 
natureza são pela lei 
obrigados a contratar 
aprendizes. Entretan-
to a falta de vagas e de 
divulgação dificulta o 
acesso dos jovens ao 
programa ‘Menor 
Aprendiz’”, justifica o 
vereador autor do pro-
jeto, Franklin Venan-
cio da Silva Netto 
(PSC). “Isso demanda 
políticas públicas que 
criem e divulguem es-
tas oportunidades. Es-
te projeto tem como 
finalidade contribuir 

para a empregabilida-
de e para a inclusão so-
cial”, complementa.

O parlamentar ar-
gumenta ainda que pa-
ra ter condições de re-
alizar um trabalho com
 maior eficiência no 
município, é necessá-
rio dar “o exemplo aos 
demais empregadores 
da cidade, no que se re-
fere a medidas que 
busquem incluir os jo-
vens de 14 a 24 anos no
 mercado de trabalho e 
aprendizagem”.

Para se tornar lei, o 
projeto depende ainda
 de sanção do prefeito 
de Jandira.
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recuperações asfálti-
cas anteriores terem 
deixado a via com vá-
rios defeitos”, afirma.

Já o vereador 
Antônio dos Santos 
Oliveira (PV), o “To-
ninho Amizade”, teve
 pela terceira vez re-
querimento seu apro-
vado pela Câmara, so-
licitando a mesma 
obra: a construção de 
duas galerias de águas

pluviais na rua Quin-
ze de Novembro (Jar-
dim Stella Maris).

“Os moradores não
 aguentam mais pedir 
e nada ser feito até 
agora. O volume das 
águas de chuva que 
escorre da rua acima 
é tão grande que vai 
diretamente para a vi-
ela Quinze de Novem-
bro, invadindo as ca-
sas”, ressalta.
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A 28ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
aprovou Projeto de 
Decreto Legislativo de
 autoria do presidente 
da Casa, vereador 
Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Mar-
celinho”, que concede 
o título de Cidadão 
Jandirense a Filastor 
Brega. O pergaminho 
da homenagem será 
entregue em cerimô-
nia na Câmara, em da-
ta ainda a ser definida.

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

Câmara presta homenagem a ator e roterista

A rua Joana D’Arc, 
no Jardim São João, 
em Jandira, está pre-
cisando de obras de 
recapeamento asfálti-
co. É o que reivindica 
o requerimento do ve-
reador Michel de Oli-
veira Viana (PRB), 
aprovado na 29ª ses-
são ordinária da Câ-
mara Municipal 
(25/09). “Esta via pre-
cisa com urgência de 
reparos no asfalto, 
pois trafegam por ali 
um número conside-

BENFEITORIAS. Câmara apro-
vou pedidos para recapeamen-
to asfáltico, reforma de UBS e 
construção de novo velório

rável de carros, ônibus
 e pedestres”, aponta.

A mesma sessão 
aprovou requerimen-
to do vereador Rodri-
go Francisco Rosa de 
Jesus Felipe (MDB), o
 “Bilisca da Feira”, pe-
dindo a reforma da 
UBS da Vila Eunice, 
mais a implementa-
ção de um estaciona-
mento ao lado da 
unidade. “O local está
 com vários problemas
 em suas instalações, o
 que causa muitos 
transtornos a profis-
sionais e usuários. Ao
 lado, há uma área sem
 uso, cheia de mato, 
que poderia ser trans-
formada em estacio-

RECONHECIMENTO. Projeto
 de Decreto Legislativo con-
cedeu título a Filastor Brega

Filastor é ator, rotei-
rista e diretor de cine-
ma. Já atuou em mais 
de 30 curtas-metragens
 atuando, dirigindo e es-
crevendo. Criou e faz 
parte do grupo “Para 
Sempre Jandira” desde
 2013, com moradores e
 ex-moradores, promo-
vendo atividades cultu-
rais e de lazer. Organiza
 e edita livros sobre a 
memória de Jandira, 
além de coordenar “ca-
minhadas fotográficas”
 em Jandira.

Ele morou em Jan-
dira por quase 40 
anos, onde seus pais 
ainda residem. Ator e roteirista Filastor Brega

Vereadores reivindicam obras de melhoria em Jandira
namento de veículos”,
 argumenta.

Em indicação de 
autoria do vereador 
Rogério Batista da Sil-
va (MDB), o “Gério”, 
aprovada pelo plená-
rio na mesma ocasião,
 ele sugere a constru-
ção de um novo veló-
rio dentro do 
cemitério municipal 
de Jandira, além da 
implementação de um
 estacionamento onde 
funciona atualmente 
o serviço. “Os familia-
res dos falecidos, após
 o velório, precisam 
cruzar a rua para che-
gar ao cemitério, cor-
rendo assim riscos de 
acidentes”, explica.
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Para facilitar a lo-
comoção de alunos 
com deficiência ou 
que estejam tempora-
riamente impossibili-
tados de se locomo-
ver, todas as escolas 
municipais deverão 
ter disponíveis cadei-
ras de rodas. A regra 
está prevista em pro-
jeto de lei aprovado 
pela Câmara Munici-
pal de Jandira, na 26ª
 sessão ordinária 
(04/09).

Para evitar despe-
sa aos cofres públicos,
 a proposta prevê tam-
bém que a Prefeitura 
deverá formalizar 
convênios com enti-
dades ou empresas 
para a doação de ca- Vereador Silvair Soares de Brito

AJUDA. Proposta foi aprovada na Câmara Municipal de Jandira no dia 4 se setembro

Projeto prevê cadeiras de 
rodas também em escolas
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deiras de rodas. “Um 
aluno deficiente físico
 muitas vezes se sente 
envergonhado em ter 
de ser levado no colo 
para dentro da sala de
 aula, e este constran-
gimento pode preju-
dicar a produtividade
 intelectual e a intera-
ção com o meio esco-
lar”, justifica o verea-
dor Silvair Soares de 
Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”, autor 
da proposta.

“Cadeiras de rodas
 nas escolas poderiam 
também ajudar no so-
corro rápido de estu-
dantes e professores 
que por acaso se aci-
dentem dentro da 
unidade”, defendeu o 

vereador no plenário 
da Câmara. Para se 
tornar lei, o projeto 
depende de sanção do
 prefeito.

CALÇADAS
Silvio Cabeleireiro

 também comemorou 
o aceno positivo da 
Prefeitura em iniciar 
obras de padroniza-
ção das calçadas do 
centro de Jandira, 
com acessibilidade 
para pessoas com de-
ficiências. Requeri-
mento de sua autoria 
solicitando o benefí-
cio foi aprovado na 
Câmara Municipal de
 Jandira, durante a 25ª
 sessão ordinária 
(28/08). 

Implementação de 
galerias de águas plu-
viais na rua Imirim, no
 Jardim Nossa Senho-
ra de Fátima. É o que 
solicita requerimento 
de autoria do vereador
 Antônio dos Santos 
Oliveira (PV), o “Toni-
nho Amizade”, apro-
vado na 27ª sessão or-
dinária da Câmara 
Municipal de Jandira 
(11/09).

“Os moradores não
 aguentam mais pedir 
e nada ser feito até 
agora. A construção 
desta galeria é neces-
sária, pois com as for-
tes chuvas as águas in-
vadem as residências”,

Requerimentos pedem 
construção de galeria de 
águas pluviais e de creche

Câmara aprova reivindicações 
por mais obras em Jandira

justifica o vereador.
A construção de 

uma creche no Jardim
 Gabriela, em frente à 
Emeb Vivico Pereira, 
é o que reivindica o re-

Vereador Antônio dos Santos Oliveira

querimento do verea-
dor Rodrigo Rosa de 
Jesus Felipe (MDB), 
aprovado na mesma 
sessão. “Moradores 
alegam falta de vagas 

em creches. A área 
em frente à Emeb es-
tá abandonada e sen-
do utilizada para des-
carte de entulhos”, 
aponta.
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A 29ª sessão ordi-
nária da câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(25/09) aprovou re-
querimento de auto-
ria do vereador Arve-
rino Xavier da Silva 
(PTB), o “Avelino”, 
solicitando à Prefei-
tura a continuação da
 calçada da rua Andra-
dina até a Estrada Ve-
lha de Itu (Parque 
Santa Tereza). “Há 
um número grande de
 pessoas que utilizam 
o local para fazer ca-
minhada visando o 
bem-estar e saúde”, 
justifica o vereador.

Já o vereador Mi-
chel de Oliveira Viana
 (PRB), em requeri-
mento de sua autoria 
aprovado na mesma 
sessão, quer que o go-
verno municipal pro-
videncie a pintura de 
uma faixa de pedes-
tres na rua dos Melos 
(Jardim Aurora), na 

Vereador Arverino Xavier da Silva

SEGURANÇA NO TRÁFEGO. 
Requerimentos aprovados 
em plenário pedem faixas de
 pedestres, calçada e imple-
mentação de rotatória

Câmara debate melhorias no trânsito
esquina com a rua 
Hildebrando Firmino
 da Costa – via que 
também deve receber
 uma faixa semelhan-
te, segundo o pedido 
do parlamentar. “Mo-
radores e pedestres da
 região temem pela in-
segurança ao transi-
tar por estas vias”, 
aponta.

Em outro requeri-
mento aprovado tam-
bém na 29ª sessão, o 
vereador Franklin Ve-
nancio da Silva Netto 
(PSC), quer a imple-

mentação de uma ro-
tatória no cruzamen-
to das ruas Pureza 
Marques de Oliveira e
 Marcelino da Silva, e 
avenida Silvio Tozi, na
 altura do supermerca-
do Atacadão (região 
central). “Com a nova 
saída implementada 
pelo supermercado, os
 motoristas têm tido 
dificuldades em fazer 
as conversões, ainda 
mais nos horários de 
pico quando o local 
apresenta um trânsito
 caótico”, afirma.

Os laboratórios 
particulares ou con-
veniados com a Pre-
feitura de Jandira po-
derão passar a coletar
 exames laboratoriais 
de idosos e pessoas 
com deficiência em 
suas residências ou 
nas unidades de saú-
de mais próximas. É o
 que prevê projeto de 
lei aprovado pela Câ- Vereador Michel de Oliveira Viana

SAÚDE. Câmara aprovou 
projeto que leva coleta à 
residência também para 
pessoas com de�ciência

Idosos poderão ter exames
 laboratoriais em casa

mara Municipal de 
Jandira, durante a 26ª
 sessão ordinária 
(04/09).

“O que parece ser 
um simples procedi-
mento para a maioria 
das pessoas, a coleta de
 exames a deficientes e 
idosos pode ser um 
grande desafio, cuja 
saúde em geral é mais 
frágil. A mobilidade, 
até os laboratórios mu-
nicipais, é muito difi-
cultosa”, aponta o ve-
reador autor do 
projeto, Michel de Oli-
veira Viana (PRB).

O parlamentar 
aponta ainda que a 
proposta não causa 
prejuízo ao municí-
pio, pois a coleta será 
de responsabilidade 
dos laboratórios. “Pa-
ra assegurar a efetivi-
dade da lei, ela abran-
gerá somente os 
exames que permitam
 essa possibilidade de 
coleta fora do labora-
tório”, complementa 
Michel.

Para se tornar lei, o
 projeto precisa ainda 
de sanção do prefeito 
de Jandira.
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No site da Câmara Municipal de Jandira, você encontra fotos e vídeos das sessões ordinárias. Basta clicar: www.camarajandira.sp.gov.br


