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Agências bancárias deverão instalar
biombos nos caixas de atendimento
A 26ª sessão ordinária da Câmara
Municipal de Jandira (04/09) aprovou
um projeto de lei
que obriga todas as
agências bancárias
do município a instalar biombos próximos 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 posteriormente abordados
por eles na rua – é o
chamado golpe da
“saidinha de banco”.
PÁGINA 3
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Projeto quer dar
oportunidade a
menor aprendiz
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Câmara presta
homenagem a
roteirista e ator
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Escolas terão que
disponibilizar
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Idosos poderão ter
exames laboratoriais
em casa
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Vereadores pedem serviços
de manutenção em bairros
MELHORIAS. Reforma em
escadão e manutenção em
sistema de iluminação pública são apontados como
necessidades
O escadão que liga
as ruas Odorico Paraguaçu e Presidente
Costa e Silva (Bairro
Mirante) necessita
com urgência de um
corrimão e de reforma. É o que pede à
Prefeitura o vereador
Josenildo Ribeiro de
Freitas (PR), o “Véinho”, em requerimento aprovado pela
Câmara Municipal de
Jandira, durante a 28ª
sessão
ordinária
(18/09).

“Os degraus estão
quebrados, não há
corrimão e isso coloca em risco a vida dos
moradores que precisam usar o local para
acessar suas casas”,
argumenta.
Já na rua Franco da
Rocha (Bairro Iglesias)
é necessária uma vistoria do sistema de iluminação pública, aponta o
vereador Arverino Xavier da Silva (PTB), o
“Avelino”. “São constantes as reclamações
dos munícipes, porque
a rua está às escuras
causando grande insegurança”, pontua o parlamentar, em requerimento aprovado na
mesma sessão.

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

Saúde é pauta de debates na Câmara
Requerimentos aprovados
em sessão solicitam melhorias ao PAM e contratação de médico psiquiatra
A 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
(18/09) aprovou requerimentos reivindicando melhorias no
setor da Saúde. Um
deles, de autoria do
vereador Silvair Soares de Brito (PEN), o
“Silvio Cabeleireiro”,
pede que a Prefeitura
realize concurso público para a contratação de um proﬁssional
na área de psiquiatria.
“Não temos em
Jandira um médico
psiquiatra, e sabemos
que a pessoa com depressão ou distúrbios
mentais precisa de
tratamento e acompanhamento especíﬁcos. A maioria não
tem como pagar con-

sulta dessa especialidade, e é sabido que,
de acordo com a OMS,
a depressão é o segundo maior problema de
saúde pública no
mundo”, justiﬁca.
Outro requerimento, este de autoria do
vereador Franklin Venancio da Silva Neto
(PSC), reivindica à
Prefeitura que tome
providências quando à
falta de insumos hospitalares e de especialidades médicas no
Pronto Atendimento
Municipal (PAM) de
Jandira. “São inúmeras as reclamações dos
munícipes de nossa cidade a respeito da nova gestão do PAM. Por
dia, centenas de pessoas passam pelo
equipamento e são
mal atendidas, e acabam por se deslocarem a hospitais de outros
municípios”,
aponta.
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Bancos deverão ter biombos
próximos aos caixas
SEGURANÇA. Medida visa
prevenir ocorrências das
chamadas “saidinhas de banco”, quando bandidos abordam vítimas que acabaram
de sair da agência

Vereador idealiza
premiação a melhores
projetos educacionais
EDUCAÇÃO. Requerimento tar o aperfeiçoamento
sugere a criação do Prêmio pedagógico e promoProfessor Destaque do Ano ver um incentivo mai-

O vereador de Jandira Luciano Antônio
Barbieri (PTB) conseguiu aprovar na 29ª
sessão ordinária da Câmara Municipal de
Jandira (25/09) um requerimento propondo
a criação do “Prêmio
Professor Destaque do
Ano”. O objetivo, segundo o parlamentar,
é enaltecer e reconhecer o mérito dos professores da rede pública municipal.
“Também é objetivo da proposta fomen-

or e melhor ao desenvolvimento daqueles
que serão convidados
assim a apresentar
trabalhos inovadores
e de consistente relevância para ampliar a
qualidade do ensino”,
avalia o vereador.
Acompanha o requerimento a redação
de um anteprojeto de
lei estabelecendo os
critérios da premiação, que abrange as
unidades de Educação
Infantil, Ensino Fundamental, EJA e AEE.

A 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
(04/09) aprovou um
projeto de lei que
obriga todas as agências bancárias do município a instalar biombos próximos 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 posteriormente abordados
por eles na rua – é o
chamado golpe da
“saidinha de banco”.
“Há municípios
que já regulamentaram em lei a medida,
como São Paulo, Mogi das Cruzes e Suzano, além do Distrito
Federal. Já há agências em Jandira que
mantêm este tipo de

Vereador Luciano Antônio Barbieri

estrutura para preservar a segurança
dos clientes”, informou no plenário o vereador autor do projeto, Luciano Antônio
Barbieri (PTB).

“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 ressentimento 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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Vereadores reforçam
pedidos de zeladoria urbana
SERVIÇOS. Requerimentos aprovados pedem manutenção de telhado e terreno, além
de troca de iluminação e implantação de lixeiras
A 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
aprovou requerimento de autoria do vereador Josenildo Ribeiro de Freitas (PR), o
“Véinho”, solicitando
à Prefeitura a manutenção do telhado e a
capina do terreno da
Emeb Floresta Encantada, na Vila Ouro
Verde. “Em dias de
chuvas, alunos precisam ser deslocados da
sala devido às goteiras. Já no fundo da
creche há um terreno
baldio que tem contribuído com a proli-

feração de criadouros
de mosquitos da dengue 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 Palmeira D’Oeste, Parque
Santa Tereza. “Ali é
uma área de intensa
circulação de pessoas.
Vários moradores precisam acordar cedo para 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 Rogério Batista da Silva
(MDB), o “Gério”,
aponta em indicação a
necessidade de a Prefeitura instalar lixeiras
nas ruas Moisés Ramos
e Tupi (Vila Diogo Balhesteiro). “Moradores
têm reclamado do descarte de lixo doméstico,
que tem causado acúmulo destes materiais
nas ruas, facilitando a
proliferação de roedores e diversos outros
transtornos”, explica.

Vereador Rogério Batista da Silva

Guia rebaixada para cadeirantes
INCLUSÃO. Vereador pede que Prefeitura adapte calçada para acesso a de cientes

A 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
(04/09) aprovou requerimento de autoria do vereador Marcos Danilo de Sousa
(PV), o “Markinhos”,
solicitando à Prefeitura a implantação e
guia rebaixada na altura do número 365
da via expressa Mauri
Sebastião Baruﬁ, próximo ao estabelecimento
comercial
Nascimento Açaí (Vi-

la Santo Antônio).
O objetivo da reivindicação, segundo o vereador, e implementar
um acesso para pessoas com deﬁciência que
utilizam cadeira de rodas. “São inúmeros os
pedidos de munícipes
familiares de cadeirantes que têm presenciado as diﬁculdades encontradas por eles para
terem acesso ao comércio ali existente, ocasionando vários transtornos”, justiﬁca.
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Vereador Marcos Danilo de Sousa
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EXPEDIENTE
MESA DIRETORA BIÊNIO 2017/2018
Presidente: Marcelo Marques de Souza (DEM)
Vice-presidente: Franklin Venâncio da Silva Netto (PSC)
1º secretário: Silvair Soares de Brito (PEN)
2º secretário: Marcos da Silva Ferreira (PRB)
3º secretário: Rogério Batista da Silva (PMDB)

VEREADORES:
Antonio dos Santos Ol iveira (PV), Arverino Xavier da Silva (PTB),
Josenildo Ribeiro de Freitas (PR), Luciano Antonio Barbieri (PTB),
Marcos Danilo de Sousa (PV), Michel de Oliveira Viana (PRB), Rodrigo
Francisco Rosa de Jesus Felipe (PMDB), Rubens de Oliveira Alves (PTN)
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Vencedoras de licitações
poderão contratar aprendizes
EMPREGO. Projeto prevendo prestação de serviços
a medida foi aprovado pela junto à Prefeitura.
“Todos os estabeleCâmara Municipal de Jandira
cimentos de qualquer
natureza são pela lei
Empresas que ven- obrigados a contratar
cerem licitações pro- aprendizes. Entretanmovidas pela Prefeitura de Jandira terão que to a falta de vagas e de
garantir uma cota de divulgação diﬁculta o
contratação de meno- acesso dos jovens ao
‘Menor
res aprendizes em seus programa
Aprendiz’”,
justiﬁca
o
quadros funcionais. É
vereador
autor
do
proo que prevê projeto de
lei aprovado na 27ª jeto, Franklin Venansessão ordinária de cio da Silva Netto
Jandira (11/09), que (PSC). “Isso demanda
estabelece ainda que políticas públicas que
estas organizações pri- criem e divulguem esvadas mantenham pe- tas oportunidades. Eslo menos dois adoles- te projeto tem como
centes por contrato de ﬁnalidade contribuir

Participe das transformações de sua cidade!

Assista às sessões
da Câmara Municipal
de Jandira

para a empregabilidade e para a inclusão social”, complementa.
O parlamentar argumenta ainda que para ter condições de realizar um trabalho com
maior eﬁciência no
município, é necessário dar “o exemplo aos
demais empregadores
da cidade, no que se refere a medidas que
busquem incluir os jovens 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.

Vereador Franklin Venancio da Silva Netto

Bairros precisam de asfalto
e galeria de águas pluviais

Rua Rubens Lopes da Silva, 100 Centro, Jandira/SP
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Terça 0
0
às 14:

Vereador Rodrigo Rosa de Jesus Felipe

OBRAS. Câmara de Jandira aprovou requerimentos
solicitando benfeitoriass
em dois bairros de Jandira
A 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
(18/09) aprovou requerimento de autoria do vereador Rodrigo Rosa de Jesus
Felipe (MDB), o “Bi-

lisca da Feira”, solicitando à Prefeitura
obras de recapeamento asfáltico na rua Itapiranga (Jardim Nossa
Senhora
de
Fátima).
“O asfalto nessa
rua está em péssimas
condições, cheio de
ondulações e buracos.
Uma obra de recapeamento é ideal, devido
às várias tentativas de

recuperações asfálticas anteriores terem
deixado a via com vários defeitos”, aﬁrma.
Já o vereador
Antônio dos Santos
Oliveira (PV), o “Toninho Amizade”, teve
pela terceira vez requerimento seu aprovado pela Câmara, solicitando a mesma
obra: a construção de
duas galerias de águas

pluviais na rua Quinze de Novembro (Jardim 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 viela Quinze de Novembro, invadindo as casas”, ressalta.
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Câmara presta homenagem a ator e roterista
RECONHECIMENTO. Projeto
Filastor é ator, roteide Decreto Legislativo con- rista e diretor de cinecedeu título a Filastor Brega ma. Já atuou em mais
de 30 curtas-metragens
atuando, dirigindo e esA 28ª sessão ordi- crevendo. Criou e faz
nária da Câmara Mu- parte do grupo “Para
nicipal de Jandira Sempre Jandira” desde
aprovou Projeto de 2013, com moradores e
Decreto Legislativo de
autoria do presidente ex-moradores, promoda Casa, vereador vendo atividades cultuMarcelo Marques de rais e de lazer. Organiza
Souza (DEM), o “Mar- e edita livros sobre a
celinho”, que concede memória de Jandira,
o título de Cidadão além de coordenar “caJandirense a Filastor minhadas fotográﬁcas”
Brega. O pergaminho em Jandira.
Ele morou em Janda homenagem será
dira
por quase 40
entregue em cerimôanos,
onde seus pais
nia na Câmara, em daainda
residem.
ta ainda a ser deﬁnida.

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

Ator e roteirista Filastor Brega

Vereadores reivindicam obras de melhoria em Jandira
BENFEITORIAS. Câmara apro- rável de carros, ônibus namento de veículos”,
vou pedidos para recapeamen- e pedestres”, aponta. argumenta.
A mesma sessão
Em indicação de
to asfáltico, reforma de UBS e
aprovou
requerimenautoria
do vereador
construção de novo velório

A rua Joana D’Arc,
no Jardim São João,
em Jandira, está precisando de obras de
recapeamento asfáltico. É o que reivindica
o requerimento do vereador Michel de Oliveira Viana (PRB),
aprovado na 29ª sessão ordinária da Câmara
Municipal
(25/09). “Esta via precisa com urgência de
reparos no asfalto,
pois trafegam por ali
um número conside-

to do vereador Rodrigo Francisco Rosa de
Jesus Felipe (MDB), o
“Bilisca da Feira”, pedindo a reforma da
UBS da Vila Eunice,
mais a implementação de um estacionamento ao lado da
unidade. “O local está
com vários problemas
em suas instalações, o
que causa muitos
transtornos a proﬁssionais e usuários. Ao
lado, há uma área sem
uso, cheia de mato,
que poderia ser transformada em estacio-

Rogério Batista da Silva (MDB), o “Gério”,
aprovada pelo plenário na mesma ocasião,
ele sugere a construção de um novo velório
dentro
do
cemitério municipal
de Jandira, além da
implementação de um
estacionamento onde
funciona atualmente
o serviço. “Os familiares dos falecidos, após
o velório, precisam
cruzar a rua para chegar ao cemitério, correndo assim riscos de
acidentes”, explica.
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Projeto prevê cadeiras de
rodas também em escolas
AJUDA. Proposta foi aprovada na Câmara Municipal de Jandira no dia 4 se setembro
Para facilitar a locomoção de alunos
com deﬁciência ou
que estejam temporariamente impossibilitados de se locomover, todas as escolas
municipais deverão
ter disponíveis cadeiras de rodas. A regra
está prevista em projeto de lei aprovado
pela Câmara Municipal de Jandira, na 26ª
sessão
ordinária
(04/09).
Para evitar despesa aos cofres públicos,
a proposta prevê também que a Prefeitura
deverá formalizar
convênios com entidades ou empresas
para a doação de ca-

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 constrangimento pode prejudicar a produtividade
intelectual e a interação com o meio escolar”, justiﬁca o vereador Silvair Soares de
Brito (PEN), o “Silvio
Cabeleireiro”, autor
da proposta.
“Cadeiras de rodas
nas escolas poderiam
também ajudar no socorro rápido de estudantes e professores
que por acaso se acidentem dentro da
unidade”, defendeu o

Participe das transformações de sua cidade!
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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 padronização das calçadas do
centro de Jandira,
com acessibilidade
para pessoas com deﬁciências. Requerimento de sua autoria
solicitando o benefício foi aprovado na
Câmara Municipal de
Jandira, durante a 25ª
sessão
ordinária
(28/08).

Vereador Silvair Soares de Brito

Câmara aprova reivindicações
por mais obras em Jandira
Requerimentos pedem
construção de galeria de
águas pluviais e de creche
Implementação de
galerias de águas pluviais na rua Imirim, no
Jardim Nossa Senhora de Fátima. É o que
solicita requerimento
de autoria do vereador
Antônio dos Santos
Oliveira (PV), o “Toninho Amizade”, aprovado na 27ª sessão ordinária da Câmara
Municipal de Jandira
(11/09).
“Os moradores não
aguentam mais pedir
e nada ser feito até
agora. A construção
desta galeria é necessária, pois com as fortes chuvas as águas invadem as residências”,

Vereador Antônio dos Santos Oliveira

justiﬁca o vereador.
A construção de
uma creche no Jardim
Gabriela, em frente à
Emeb Vivico Pereira,
é o que reivindica o re-

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

em creches. A área
em frente à Emeb está abandonada e sendo utilizada para descarte de entulhos”,
aponta.
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Idosos poderão ter exames
laboratoriais em casa
SAÚDE. Câmara aprovou
projeto que leva coleta à
residência também para
pessoas com de ciência
Os laboratórios
particulares ou conveniados com a Prefeitura de Jandira poderão passar a coletar
exames laboratoriais
de idosos e pessoas
com deﬁciência em
suas residências ou
nas unidades de saúde mais próximas. É o
que prevê projeto de
lei aprovado pela Câ-

mara Municipal de
Jandira, durante a 26ª
sessão
ordinária
(04/09).
“O que parece ser
um simples procedimento 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 municipais, é muito diﬁcultosa”, aponta o vereador autor do
projeto, Michel de Oliveira Viana (PRB).

O parlamentar
aponta ainda que a
proposta não causa
prejuízo ao município, pois a coleta será
de responsabilidade
dos laboratórios. “Para assegurar a efetividade da lei, ela abrangerá somente os
exames que permitam
essa possibilidade de
coleta fora do laboratório”, complementa
Michel.
Para se tornar lei, o
projeto precisa ainda
de sanção do prefeito
de Jandira.

Vereador Michel de Oliveira Viana

Câmara debate melhorias no trânsito
SEGURANÇA NO TRÁFEGO.
Requerimentos aprovados
em plenário pedem faixas de
pedestres, calçada e implementação de rotatória
A 29ª sessão ordinária da câmara Municipal de Jandira
(25/09) aprovou requerimento de autoria do vereador Arverino Xavier da Silva
(PTB), o “Avelino”,
solicitando à Prefeitura a continuação da
calçada da rua Andradina até a Estrada Velha de Itu (Parque
Santa Tereza). “Há
um número grande de
pessoas que utilizam
o local para fazer caminhada visando o
bem-estar e saúde”,
justiﬁca o vereador.
Já o vereador Michel de Oliveira Viana
(PRB), em requerimento de sua autoria
aprovado na mesma
sessão, quer que o governo municipal providencie a pintura de
uma faixa de pedestres na rua dos Melos
(Jardim Aurora), na

esquina com a rua
Hildebrando Firmino
da Costa – via que
também deve receber
uma faixa semelhante, segundo o pedido
do parlamentar. “Moradores e pedestres da
região temem pela insegurança ao transitar por estas vias”,
aponta.
Em outro requerimento aprovado também na 29ª sessão, o
vereador Franklin Venancio da Silva Netto
(PSC), quer a imple-

Vereador Arverino Xavier da Silva

Â

PARA VOCÊ

mentação de uma rotatória no cruzamento das ruas Pureza
Marques de Oliveira e
Marcelino da Silva, e
avenida Silvio Tozi, na
altura do supermercado 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.

No site da Câmara Municipal de Jandira, você encontra fotos e vídeos das sessões ordinárias. Basta clicar: www.camarajandira.sp.gov.br

