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A Câmara Municipal de Jandira está de cara nova
Plenário e website foram modernizados; outra novidade é o aplicativo
“Alô Vereador Jandira”, que aproxima munícipes e parlamentares

Por incrível que pareça, o recesso parlamentar no mês
de julho foi marcado por muito trabalho, para que a
Câmara Municipal de Jandira iniciasse o segundo semestre de 2019 com várias novidades. O plenário, por
exemplo, foi repaginado enquanto as sessões ordinárias estavam suspensas.
No lugar do antigo painel eletrônico, dois monitores de
75 polegadas foram instalados. Todas as sessões serão
acompanhadas por um sistema completamente digital,
que monitora e exibe aos munícipes, de maneira didática, a presença dos parlamentares e as votações de
requerimentos e projetos. É possível ver nas telas – com
nome, foto e partido – quem está fazendo uso da palavra, bem como quem aprovou ou reprovou determinada
matéria.
As antigas máquinas de votação também foram substituídas por tablets. Por conta da interface intuitiva do
sistema, as sessões tendem a se tornar muito mais di-
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nâmicas e interativas. A partir de agora, os vereadores
podem inserir fotos e vídeos e apresentar à população
no momento das explicações pessoais, se considerarem necessário.
A inauguração efetiva do equipamento aconteceu na
22ª sessão ordinária, dada em 06 de agosto de 2019,
e foi um sucesso entre os parlamentares e o público
presente. “A gente vai tentando acabar com os papéis,
modernizando a nossa Casa de Leis. Daqui para frente agora é isso: tudo digital. Acabou esse negócio de
papel e a gente aprende um pouco mais”, brincou o
presidente da Câmara Rogério Batista da Silva (MDB),
o “Gério Cabeleireiro”.
Outra super novidade é o aplicativo “Alô Vereador
Jandira”, desenvolvido por uma empresa jandirense
contratada. Segundo seu desenvolvedor, o app tem o
intuito de aproximar ainda mais os cidadãos de seus
representantes no poder legislativo municipal. Ele já se

Equipe atuante no PROERD é homenageada
pela Câmara
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encontra disponível para
o sistema Android e pode
ser baixado gratuitamente
na Play Store.
Com tal recurso, qualquer
munícipe consegue assistir as sessões ou contatar
os vereadores. Além disso,
é possível anexar imagens
pertinentes às sugestões,
críticas ou elogios enviados. “Todas as informações que o munícipe solicita chegam no e-mail do
gabinete, inclusive com a
localização daquele munícipe. Um exemplo: se o
munícipe tirar uma foto de
um incidente, um animal
abandonado, um buraco
na rua ou outro tipo de solicitação. Assim que ele
enviar, o vereador recebe
as informações solicitadas
com foto e, inclusive, a localização – para que seja
precisado se aquele fato
relatado é verídico e se é
realmente naquele local”,
explicou o responsável
pelo aplicativo.
Por fim, o website da Câmara Municipal também
foi remodelado. Ele está
mais leve, intuitivo e continua repleto de notícias e
informações de interesse
público, periodicamente
atualizadas. Foram muitas mudanças num curto
período de tempo, visando mais transparência e
integração com os cidadãos de Jandira, pois a
verdadeira democracia se
fundamenta numa relação
dialógica entre os poderes
e a população.

Parlamentar quer firmar parceria em prol de
coleta seletiva
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Equipe atuante no PROERD é homenageada pela Câmara
Os policiais militares Cb Dayana de Campos Ferreira Ramalho e Cb Davi Lima Santos
receberam moção de aplausos, elaborada por Wanderlei Pato
Na 22ª sessão ordinária,
ocorrida em 06 de agosto
de 2019, o vereador Wanderlei Lopes dos Reis
(PTB), o “Wanderlei Pato”,
submeteu à Câmara Municipal de Jandira a moção
de aplausos 10/19, dirigida à equipe de policiais
militares que atua no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas). Após a aprovação
do documento, os policiais
militares Cabo Dayana de
Campos Ferreira Ramalho e Cabo Davi Lima dos
Santos foram convidados
ao plenário para receber a
honraria. De acordo com o
parlamentar, a moção tem
a finalidade de reconhecer
o trabalho desenvolvido
pela equipe. Ele explicou que o PROERD é um
esforço cooperativo entre
a Polícia Militar, a escola e
a família e que, por meio
de atividades desenvolvidas em sala de aula, o
programa pretende reduzir

o consumo de drogas e a
violência entre crianças e
adolescentes. “É com muita satisfação que eu venho
fazer essa homenagem,
uma moção de aplausos
para a Cabo Dayana e o
Cabo Davi pelo excelente
trabalho que têm prestado à sociedade. Não só
para vocês, mas para toda
a corporação da Polícia
Militar, que vem desempenhando esse trabalho na
escola. Eu tive a honra de
participar do PROERD no
ano passado pela primeira
vez e fiquei muito lisonjeado com a qualidade [do
programa] e o tratamento
que vocês dão às crianças”, disse Pato em plenário. Ele aproveitou para salientar ainda que, além de
prepararem os jovens para
tomarem decisões mais
responsáveis no futuro,
esses profissionais ainda
disseminam uma cultura
de paz na comunidade.

Pato reconheceu o trabalho desenvolvido pelo PROERD

Câmara Municipal aprova programa voltado para o bem estar das mulheres
Matéria, que segue para apreciação do poder
executivo, pretende difundir informações sobre
saúde e direitos das mulheres

Silvio sugeriu políticas públicas em prol das mulheres

A Câmara Municipal de
Jandira aprovou na 22ª
sessão ordinária, em 06
de agosto de 2019, o Projeto de Lei 36/19, elaborado pelo vereador Silvair
Soares de Brito (PEN),

o “Silvio Cabeleireiro”. A
propositura visa instituir
em Jandira o programa
“Mulher: sua saúde, seus
direitos”.
O referido programa
objetiva difundir informa-

ções relativas à saúde
da mulher nas diferentes
etapas da vida, além de
conscientizá-la sobre
seus direitos como cidadã e como trabalhadora.
Durante a sessão, Silvio
enfatizou: “Na grade do
projeto, uma das coisas
que eu queria pautar aqui
é o que vai ser discutido.
Haverá palestras de conscientização, todas beneficiando e instruindo a
mulher na área da saúde e

na área dos seus direitos.
Então [o programa] vai
abordar saúde da mulher,
gravidez, parto e pós-parto, planejamento familiar,
prevenção da AIDS, adolescência feminina, menopausa e terceira idade,
direitos no trabalho, direito
à educação e a mulher
como cidadã”.
A fim de difundir tais informações, o parlamentar
estimou a utilização de
alguns meios essenciais.

Dentre eles, o texto menciona seminários, cursos
e palestras, vídeos, slides
e cartilhas, além de rádio
e rede de televisão. Prevê
ainda a criação do “cartão
da mulher”, por intermédio da rede municipal de
saúde, no qual constarão
a identificação e informações básicas da portadora
e espaço para controle de
consultas, exames e tratamentos em diversas áreas.
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Parlamentar quer firmar parceria em prol de coleta seletiva
Michel Viana sugeriu chamamento público para selecionar uma organização da
sociedade civil que lide com a coleta de materiais recicláveis
Coleta seletiva se tornou
um aspecto imprescindível
na atualidade, uma vez
que gera emprego e renda
para a população, economia para as empresas
e sustentabilidade para o
meio ambiente. Pensando
nisso, o vereador Michel
de Oliveira Viana (PRB)
apresentou o requerimento
233/19 à Câmara Municipal de Jandira na 22ª sessão ordinária, acontecida
em 06 de agosto de 2019.
No documento, o parlamentar pediu que a
Prefeitura realizasse, em
caráter de urgência, um
chamamento público a fim
de selecionar uma OSC
(organização da sociedade civil) atuante no ramo
da coleta de materiais
recicláveis. Assim, após
os devidos trâmites, a en-

tidade escolhida poderia
firmar uma parceria com
a administração pública
para, enfim, garantir o
serviço de coleta seletiva
no município.
“Em muitos municípios
isso já é uma realidade e
os municípios precisam
se ajustar até março de
2020. Eles precisam ter
uma parceria com alguma
associação sem fins lucrativos para que aconteça a
coleta seletiva. Hoje, aqui
[em Jandira] nós só temos
algumas pessoas que
acabam fazendo por conta própria”, compartilhou
Michel em plenário. Ele
justificou seu pedido destacando a preponderância
da coleta seletiva, afinal
ela facilita o processo de
reciclagem e diminui os
danos ao meio ambiente.

Michel Viana cobrou coleta seletiva em Jandira

Presidente demonstra preocupação
com córrego no Jardim Rosa Emília

Vereador sugere a compra de drones para a Guarda Civil de Jandira

Preocupação com monitoramento
e policiamento preventivo motivou
Por intermédio de requerimentos, além da canalização do
córrego, Gério também pediu reforma de quadra poliesportiva requerimento encaminhado à Prefeitura

Situação de córrego preocupou presidente Gério

O presidente da Câmara
Municipal Rogério Batista
da Silva (MDB), o “Gério
Cabeleireiro”, apresentou
dois requerimentos durante a 22ª sessão ordinária,
realizada na Casa em 06
de agosto de 2019. No
primeiro documento, de
número 229/19, ele apontou a necessidade de
readequação, cobertura e
colocação de alambrado

na quadra poliesportiva
da EMEB Mariano Marcelino Nascimento, situada
no bairro Sagrado Coração.
O presidente argumentou
que a quadra mencionada está deteriorada. Além
disso, a falta de cobertura, alambrado e equipamentos dificulta a prática
esportiva dos alunos.
“Em dias de chuva ou sol

intenso, muitas vezes as
crianças ficam impossibilitadas de fazer as atividades”, relatou.
Já no requerimento
230/19, Gério solicitou ao
departamento competente da Prefeitura a canalização do córrego existente no Jardim Rosa Emília,
em toda a sua extensão.
Dessa vez, o parlamentar
disse que as reclamações
dos munícipes motivaram
o seu pedido.
Segundo o vereador, o referido córrego transborda
em dias de chuva devido
ao excesso de lixo, mato
e entulho, que obstruem a
passagem das águas, gerando transtornos e riscos
aos moradores da região.
Por isso, ele defende a
canalização do córrego
como o modo mais efetivo
de solucionar o problema.

que é para acompanhar,
inspecionar [...]. Dá para
fazer um trabalho excelente, então estamos pedindo
[os drones] para que nós
possamos acompanhar
a tecnologia. Temos que
avançar, temos que ir para
frente. Eu acho que isso é
Com a adoção de drones, Véinho pretende modernizar GCM
uma coisa muito boa para
nossa segurança pública”,
O requerimento 238/19,
defendeu Véinho.
redigido pelo vereador
O parlamentar alegou que
Josenildo Ribeiro de Freitais equipamentos podem
tas (PR), o “Véinho”, foi
ser utilizados tanto em poaprovado pela Câmara
liciamentos preventivos reMunicipal durante a 22ª
alizados pela Secretaria de
sessão ordinária, dada em Segurança Pública, quanto
06 de agosto de 2019. O
nos monitoramentos de
documento solicitou ao po- áreas de risco conduzidos
der executivo a compra de pela Defesa Civil. Para ele,
drones para a Guarda Civil as imagens aéreas obtidas
Municipal de Jandira.
pelos drones podem con“Eu vi algumas cidades
tribuir significativamente
que estão utilizando drona organização e no planes como uma ferramenta nejamento estratégico de
de trabalho para a Guarda, ações.
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Câmara Municipal de Jandira volta a aprovar requerimento em prol da Feira Noturna
Bilisca da Feira cobrou ação da Prefeitura e citou os benefícios obtidos
por outros municípios que já aderiram à feira livre no período noturno

Bilisca se mostrou empenhado em trazer Feira Noturna para Jandira

Menos desperdício, mais
entretenimento e muito
mais clientes – esses foram alguns dos aspectos
positivos observados pelos municípios que adotaram a feira livre noturna

recentemente. Pensando
nisso, o vereador Rodrigo
Francisco Rosa de Jesus Felipe (MDB), mais
conhecido como “Bilisca
da Feira”, apresentou
o requerimento 244/19,

que pediu novamente a
implantação e regulamentação da Feira Noturna na
cidade de Jandira. O documento, aprovado pela
Câmara, segue agora
para as mãos do prefeito

Paulo Barufi (PTB).
“Eu estou colocando esse
requerimento aqui pela
sexta vez. O negócio está
complicado... Estou pedindo uma coisa simples
e fácil, só que até hoje o

prefeito não atendeu meu
pedido, que é a Feira
Noturna, e eu estou sendo
cobrado demais”, relatou
Bilisca em plenário. Ele
insistiu que a Feira Noturna vai facilitar o cotidiano
dos munícipes, além de
estimular a economia
local. Também ressaltou
que o projeto foi realizado com êxito em outras
cidades – como Barueri,
Itapevi, Osasco e Santana
de Parnaíba –, atraindo
centenas de visitantes e
potenciais consumidores.
Por fim, o parlamentar fez
questão de registrar ainda
que a execução da Feira
Noturna deverá atender
as mesmas exigências
das feiras livres diurnas,
cuja organização e segurança são determinadas
pelo poder executivo. E
embora atividades de
cunho cultural, dentre
outros eventos, possam
ser agregadas, a prioridade da Feira Noturna deve
ser a comercialização de
gêneros alimentícios de
primeira necessidade.

Parlamentar quer colocação de defensa metálica no Sol Nascente

Vereador Luciano Barbieri pediu ainda que a
Prefeitura tomasse providências em relação aos
veículos abandonados em vias e terrenos de Jandira
O vereador Luciano Antonio Barbieri (PTB) apresentou dois requerimentos
na 23ª sessão ordinária
da Câmara Municipal de
Jandira, dada em 13 de
agosto de 2019. Ambos foram aprovados e seguem
para apreciação do poder
executivo. No documento
245/19, o parlamentar solicitou, em caráter emergencial, a colocação de uma
defensa metálica (popularmente conhecida como
guard rail ou mureta) na
Rua Sidiney Alves Ramos

(Titio), no Sol Nascente.
Ele justificou o pedido dizendo que é uma demanda dos próprios munícipes
que transitam no local,
uma vez que há um córrego totalmente exposto por
lá, que pode causar graves acidentes. “Os carros
descem muito rápido. Uma
hora vai ter acidente, vai
cair carro ali dentro”, alertou Luciano em plenário.
O outro requerimento,
encaminhado na mesma data, foi o de número
246/19. Nesse texto, o

parlamentar pediu que
a Prefeitura tomasse as
devidas providências em
relação aos veículos abandonados nas vias públicas
e nos terrenos baldios de
Jandira. De acordo com
Barbieri, tais veículos têm
gerado transtornos e, em
alguns lugares, até mesmo
atrapalhado o trânsito.
Na sessão, ele foi enfático:
“Não são dezenas, são
centenas de carros abandonados em nosso município. Eu sei de pessoas que
se escondem em carros

abandonados para fazer
tome alguma providênassalto. Carros abandocia, porque já existe uma
Barbieri solicitou guard rail para rua próxima de córrego
nados ao lado de escolei – a lei número 2002
las que têm juntado lixo,
de 14 de junho de 2013 –
praga, rato, tudo quanto é para dar conta dos carros
tranqueira. Então eu peço
abandonados dentro do
que o departamento de
município”.
trânsito, que a Prefeitura

Agosto de 2019
Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo

05

Requerimento sugere construção de
quadra poliesportiva no Sagrado Coração

Com tal iniciativa, os vereadores Wanderlei Pato e Gério Cabeleireiro
pretendem garantir mais qualidade de vida à população
O requerimento 243/19,
escrito pelos vereadores Wanderlei Lopes dos
Reis (PTB), o “Wanderlei
Pato”, e Rogério Batista
da Silva (MDB), o “Gério
Cabeleireiro”, foi aprovado
pela Câmara Municipal de
Jandira durante a 23ª sessão ordinária, acontecida
em 13 de agosto de 2019.
O documento indicou à
Prefeitura a construção de
uma quadra poliesportiva,
junto à academia ao ar livre
ao lado do campo do Sagrado Coração. Para fazer
o pedido, os parlamentares

levaram em consideração
a demanda dos munícipes
por mais qualidade de
vida.
Na mesma ocasião, Wanderlei submeteu à Casa
o requerimento 242/19,
também subscrito pelo
presidente Gério, no qual
solicitou a construção de
uma nova estrutura para a
escola Mariano Marcelino
Nascimento, situada no
Jardim Sagrado Coração.
“Aquela escola é muito
pequena e há ali um terreno amplo que pode ser
utilizado. Através desse re-

querimento, estou pedindo
ao prefeito que seja feito
um estudo, para que possa
ser construída uma nova
escola, talvez até [com ensino] em período integral”,
recomendou Pato durante
as explicações pessoais.
Em texto, os vereadores
salientaram que muitos
munícipes reclamam
acerca da falta de vagas
nas escolas dos bairros
vizinhos. Logo, a nova
estrutura da escola ampliaria o número de vagas,
atendendo a demanda da
região com mais eficiência.

Vereador solicita playground
adaptado para a Cidade da Criança

Silvio Cabeleireiro aproveitou para requisitar brinquedos
adaptados para os demais playgrounds já existentes em Jandira

“A criança e o adolescente
lasse na Cidade da Criança
têm
direito
a
informação,
playgrounds adaptados
Inclusão impulsionou vereador Silvio Cabeleireiro
cultura, lazer, esportes,
àquelas com deficiência
diversões, espetáculos e
ou mobilidade reduzida. O
produtos e serviços que
parlamentar justificou sua
respeitem sua condição
solicitação lembrando a
peculiar de pessoa em
importância de criar amdesenvolvimento”, prevê
bientes mais inclusivos, que
o artigo 71 do Estatuto da
garantam o direito ao lazer
Criança e do Adolescenprevisto pelo ECA. “Foram
te (ECA). Respeitando tal
instalados quatro playpremissa, a Câmara Munigrounds na cidade, isso já
cipal de Jandira aprovou o
traz uma alegria para nosrequerimento 241/19 na 23ª sas crianças. Mas aquela
sessão ordinária, realizada
criança que tem deficiência
em 13 de agosto de 2019.
física acaba ficando para
Redigido por Silvair Soares
trás. Ela vê outras brincade Brito (Patriotas), o “Silvio rem e não consegue brinCabeleireiro”, o documento car. Pensando justamente
pediu que a Prefeitura insta- nessas crianças é que eu

estou solicitando playgrounds adaptados”, argumentou durante a sessão.
Em texto, Silvio enfatizou
que a falta de equipamentos adaptados causa certo
desconforto para aqueles que precisam e são
frequentadores do local.
Ele aproveitou o mesmo
documento para requerer
que brinquedos adaptados
também fossem instalados
nos demais playgrounds
de Jandira. Na mesma
ocasião, o vereador encaminhou ainda outro documento, de número 240/19,
requisitando a instalação de
uma academia ao ar livre
na Rua Lemans, no Jardim
São João (Comuna Urbana
– Dom Helder Câmara). “É
um bairro carente e acaba
sendo esquecido pelas
autoridades. Então a gente
está aqui relembrando a importância de atender essa
comunidade”, desabafou.
Segundo ele, o texto pretende atender aos pedidos dos
munícipes, que anseiam por
um espaço para a atividade
física naquela localidade.

Quadra moveu requerimento dos vereadores Pato e Gério Cabeleireiro

Vereadores cobram construção
de escadão no Jardim Gabriela III
Toninho Amizade e Marcelinho mencionaram os riscos
para os cidadãos que transitam entre as ruas Francisco
Batista de Oliveira e Maria Joana Leopoldina

Na 23ª sessão ordinária,
res, que se sentem lesados
ocorrida em 13 de agosto
com a demora da execude 2019, a Câmara Munição da obra. “É um trecho
cipal de Jandira aprovou o
pequeno... Já foi pedido
requerimento 248/19, elapor mim, já foi pedido por
borado
Marcelinho.
Agora nós vaToninho sepelos
uniu comvereadores
o colega Marcelinho em prol
de escadão
Antonio dos Santos Oliveira mos unir forças para ver se
(PV), o “Toninho Amizade”,
dessa vez sai [a construção
e Marcelo Marques de Sou- da escada]”, reivindicou
za (DEM), o “Marcelinho”. O Toninho durante a sessão.
documento mencionado pe- O texto justificou ainda
diu que a Prefeitura tomasque, além do elevado grau
se as providências necesde inclinação do terreno,
sárias para a construção de poças d’água são formadas
uma escada com corrimão
nos períodos chuvosos,
entre as ruas Francisco Ba- dificultando ainda mais a
tista Oliveira e Maria Joana
circulação de pessoas no
Leopoldina, no Jardim Galocal. Para piorar a situação,
briela III. Segundo os parrevelaram que alguns molamentares, o requerimento radores têm usado o lugar
visa atender as constantes
como ponto de descarte de
reivindicações dos morado- lixo e entulho.
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Câmara Municipal chama a atenção
para recapeamento asfáltico de vias

Requerimentos pediram que a Prefeitura recapeasse ruas situadas na Vila Márcia e na Vila Ercília
Dois requerimentos
sugerindo recapeamento asfáltico de ruas da
cidade de Jandira foram
apresentados à Câmara
Municipal e aprovados
na 24ª sessão ordinária, em 20 de agosto
de 2019. O primeiro, de
número 256/19, foi assinado pelos vereadores
Marcos Danilo de Sousa
(PV), o “Markinhos”, e
Luciano Antonio Barbieri
(PTB). O referido texto
indicou à Prefeitura o
recapeamento da Estrada Velha de Itu, na Vila
Márcia. As reivindicações dos moradores do
local fundamentaram o
pedido.
O outro requerimento
que abordou o mesmo
tema foi o 263/19, redigido pelo vereador
Franklin Venancio da
Silva Netto (PSC). Por
intermédio dele, Franklin

pediu que a Prefeitura
recapeasse a Rua Carlos
de Oliveira, localizada na
Vila Ercília, enfatizando
que uma possível “operação tapa-buracos” já
não seria o suficiente
para resolver as avarias
daquele asfalto.
O parlamentar argumentou que, enquanto as
ruas do entorno foram
alvo do recape asfáltico recentemente, a Rua
Carlos de Oliveira permanece há décadas sem
a devida manutenção.
“Foi feita a Rua Jade,
foi feita a Rua Catarina,
porém a Rua Carlos de
Oliveira não foi feita, que
é a rua da escola [Ayrton Senna]. Essa rua já
vem há várias décadas
com problemas, então se
você for lá pode observar muitas infiltrações,
muitas rachaduras”,
argumentou.

Franklin Venancio solicitou recapeamento na Vila Ercília

Parlamentar quer construção de escola no Jardim Gabriela
Para Michel Viana,
a construção
de uma EMEB na
Rua Tomás da
Silva vai garantir
mais qualidade
ao ensino das
crianças do bairro

Vereador Michel Viana cobrou escola no Gabriela

Na 24ª sessão ordinária,
dada em 20 de agosto
de 2019, a Câmara Municipal de Jandira aprovou
o requerimento 253/19,
de autoria do vereador
Michel de Oliveira Viana (PRB). O documento
solicitou, em caráter de
urgência, que a Prefeitura construísse uma
EMEB na Rua Alexandre
Tomás da Silva, no Jardim Gabriela.
“Há um terreno da Prefeitura ali que vai ser

utilizado. Já está sendo
licitado e o valor da obra
é de aproximadamente
4 a 5 milhões [de reais,]
investidos numa creche
vertical. Uma obra fantástica que vai atender o
Jardim Gabriela I, o Jardim Gabriela II e o Jardim Gabriela III. [...] Eu
acredito que, até o início
do ano que vem, mais
três creches de alto padrão vão ser entregues
na nossa cidade”, contou Michel Viana durante
a sessão.
O parlamentar explicou
que seu requerimento
atende aos apelos dos
moradores da região.
Ainda segundo ele, a
construção dessa escola
aumentaria a disponibilidade de vagas, proporcionando um atendimento melhor às crianças do
bairro.
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Câmara presta homenagem a capitão da Polícia Militar
Os vereadores Franklin e Markinhos elaboraram moção de aplausos para
Marcelo Cornejo Noronha, capitão da PM que atuou em Jandira

Capitão Noronha foi homenageado na 24ª sessão ordinária da Câmara

Os vereadores Marcos
Danilo de Sousa (PV), o
“Markinhos”, e Franklin
Venancio da Silva Netto
(PSC) indicaram uma moção de aplausos a Marcelo Cornejo Noronha,
capitão da Polícia Militar

do Estado de São Paulo.
O documento foi aprovado pela Câmara Municipal de Jandira durante
a 24ª sessão ordinária,
acontecida em 20 de
agosto de 2019.
Na ocasião, o capitão

recebeu a moção das
mãos dos vereadores e
foi saudado pelos trabalhos desenvolvidos na
região. “Uma pessoa que
valorizou muito o nosso
município, trabalhou muito com sua corporação,

porque sozinho ninguém
chega a lugar nenhum.
Então, hoje, eu não poderia deixar de agradecer ao capitão Noronha
por tudo o que ele fez à
cidade de Jandira”, disse
Markinhos em plenário.
Capitão Noronha, como
é mais conhecido na
região, é casado com
Alessandra Cristina Gomes Noronha, com quem
tem uma filha chamada
Lara. Trabalhou em Itapecerica da Serra, Botucatu, Bauru, Jandira e,
recentemente, em Barueri. Atuou no município
de Jandira de agosto de
2017 a janeiro de 2019,
comandando a 4ª Companhia de Polícia Militar
do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.
Teve participação ativa
no PROERD (Programa
Educacional de Resistência às Drogas) e no

CONSEG (Conselho
Comunitário de Segurança), além de ter auxiliado operações visando à
redução de ações criminosas – como roubos a
transeuntes e veículos,
homicídios, estupros etc.
Em parceria com a Guarda Civil Municipal, também ajudou a planejar
semanalmente o emprego do efetivo, a fim de
dirimir ocorrências como
a perturbação do sossego público, por exemplo.
Em janeiro, com sua
aprovação no concurso
para mestrado profissional em segurança pública, requisito para a promoção ao posto de major,
ele foi transferido para
Barueri. Posteriormente,
seguiu para o Centro de
Altos Estudos Superiores
da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Vereador solicita construção de
galeria pluvial no Jardim Analândia

Véinho explicou que a implantação da galeria pode sanar os problemas de alagamento que afetam a região
O período de chuvas no
Sudeste brasileiro, mais
intenso no verão, geralmente vem acompanhado de transtornos bem
conhecidos pela população paulista – como deslizamentos, enchentes
e alagamentos. Assim,
antecipando tal preocupação, o vereador Josenildo Ribeiro de Freitas
(PL), o “Véinho”, submeteu à Câmara Municipal
de Jandira o requerimento 254/19, no qual pediu
a construção de uma
galeria de águas pluviais
no escadão entre as
ruas Kinzo Fuji e Carlos
Pereira Leite, no Jardim
Analândia.
O documento foi aprovado na 24ª sessão
ordinária, realizada em

20 de agosto de 2019,
e encaminhado para a
apreciação do poder executivo. Na ocasião, Véinho reivindicou: “Eu acho
interessante a gente fazer
uma reunião com o secretário de planejamento,
com o prefeito, porque
aquilo tem que ser resolvido. Nunca vi água de
esgoto passar na porta
da casa das pessoas
normalmente. Estamos
no século XXI, tem gente
voando de carro por aí e
nós estamos nessa situação”.
Segundo o parlamentar,
os moradores da região
vêm sofrendo durante o
período chuvoso ao longo dos últimos anos, uma
vez que a água da chuva
fica represada em alguns

Preocupação com período de chuvas motivou requerimento de Véinho

pontos das vias, danificando o pavimento e
dificultando a passagem
de pedestres. Por isso,

ele acredita que a implantação dessa galeria
pluvial seria fundamental
para solucionar o proble-

ma dos alagamentos, que
periodicamente acometem o lugar.
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Requerimentos sugerem melhorias às praças de Jandira
Revitalização,
iluminação LED e
colocação de bancos
foram algumas
medidas propostas
durante a 24ª sessão
ordinária

Para Beda, bancos na Praça Isaac Elias trariam mais conforto aos cidadãos

A Câmara Municipal de
Jandira aprovou na 24ª
sessão ordinária, ocorrida
em 20 de agosto de 2019,
os requerimentos 251/19
e 260/19. Ambos os documentos abordaram a mesma temática, reivindicando
melhorias para as praças
do município, e seguem
agora para as mãos do
prefeito Paulo Fernando
Barufi da Silva (PTB).
O requerimento 251/19, escrito pelo vereador Rodrigo
Francisco Rosa de Jesus
Felipe (MDB), requisitou a
revitalização da Praça do
Gabriela, situada na Rua
Tomás da Silva no Jardim
Gabriela. O parlamentar
aproveitou o ensejo para
cobrar ainda a manutenção da árvore existente
no lugar, o aprimoramento

da iluminação com a troca
das antigas lâmpadas por
LED e a colocação de
cestos de lixo, bancos e
mesinhas.
“Tem uma árvore que
estourou todo o cimentado por baixo. Esses dias,
se eu não me engano uns
quinze dias atrás, uma
senhora tropicou e machucou o joelho. Eu vi aquilo
e decidi fazer o requerimento hoje. E espero que,
o mais rápido possível, o
secretário Mi dê uma atenção [para a condição da
praça]”, relatou Bilisca no
momento das explicações
pessoais.
Por sua vez, o vereador
Marcos da Silva Ferreira
(PRB), mais conhecido
como “Beda”, pediu a colocação de bancos na Praça Isaac Elias, localizada
no Jardim Patriarca. Beda
argumentou que essa é
uma reclamação comum
dos moradores, uma vez
não encontram lugar para
sentar quando levam as
crianças para brincar no
local.

Parlamentar pede estacionamento
rotativo em frente ao Shopping Popular

Por intermédio de requerimento, Vereador Toninho Amizade
indicou ainda que uma das vagas deve ser de uso preferencial

Vereador Toninho Amizade ouviu comerciantes locais

Preocupado em aquecer a
economia local, o vereador
Antonio dos Santos Oliveira
(PV), o “Toninho Amizade”
apresentou o requerimento 276/19 na 25ª sessão
ordinária da Câmara de
Jandira, acontecida em 27
de agosto de 2019. No documento, Toninho indicou
a implantação de quatro
vagas de estacionamento
rotativo na calçada do Shopping Popular, sendo uma
delas preferencial.
“Os poucos clientes que
querem ir ao local fazer
compras desistem por

não ter onde estacionar
o carro” contou o parlamentar. Com tal medida,
ele pretende estimular o
fluxo de pessoas e, por
conseguinte, aquecer o
comércio local. Toninho
explicou ainda que esse
foi um pedido dos próprios
comerciantes do shopping
mencionado. Eles alegam
que têm enfrentado queda nas vendas não só por
conta da falta de vagas de
estacionamento próximas
ao empreendimento, mas
devido à atual situação
econômica do Brasil.

Agosto de 2019

09

Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo

Câmara Municipal sugere construção
de escola no Fátima

Requerimento sobre o tema foi apresentado pelo vereador Luciano
Barbieri na 25ª sessão ordinária e segue agora para as mãos do prefeito
O vereador Luciano Antonio Barbieri (PTB) submeteu à Câmara Municipal
de Jandira o requerimento
275/19 durante a 25ª sessão ordinária, ocorrida em
27 de agosto de 2019. Por
intermédio do documento,
ele sugeriu à Prefeitura a
construção de uma EMEB
na Rua Imirim, no Jardim
Nossa Senhora de Fátima.
Barbieri disse que a solicitação se faz necessária
a fim de atender o déficit
de vagas na rede pública municipal, bem como
contempla o apelo dos
moradores do bairro, que
esperam tal construção há
muito tempo. “Essa EMEB
será de grande benefício
para as famílias que residem naquele local, pois,
com o crescimento do
bairro, terão uma escola
mais adequada e que poderá atender a comunidade com mais eficiência”,

Mais uma vez, área da Educação chamou a atenção de Barbieri

enfatizou.
Outro requerimento apresentado por Luciano
Barbieri na ocasião foi
o de número 274/19, no
qual pediu a implantação
de um sistema de captação de águas pluviais (ou
bocas de lobo) no trecho
de encontro entre as ruas
Arujá e Eliezer Venuto dos
Santos, no Jardim das
Margaridas. O parlamentar justificou que aquela
população tem sofrido
nos últimos tempos, especialmente no período de
chuvas.
No texto, que segue para
apreciação do poder executivo, ele arrematou: “Os
munícipes vêm sofrendo
com a forte incidência do
acúmulo de águas pluviais
que, sem o escoamento
e a captação adequados,
invadem as residências
causando danos ao patrimônio”.

Vereador quer bancos perto de playgrounds

Franklin Venancio pediu a instalação de bancos nos arredores dos
playgrounds localizados na Praça de Eventos e no Jardim Brotinho
A Câmara Municipal de
Jandira aprovou na 25ª
sessão ordinária, dada
em 27 de agosto de
2019, o requerimento
272/19, redigido pelo
vereador Franklin
Venancio da Silva
Netto (PSC). O referido
documento solicitou à
Prefeitura a instalação
de bancos nos arredores
dos playgrounds
localizados na Praça
de Eventos e no Jardim
Brotinho.
Em texto, Franklin
relatou: “Tal solicitação
atende a demanda dos

familiares que levam as
crianças para usufruírem
dos playgrounds
recém-instalados no
município”. Para ele,
a ausência de locais
adequados para sentar
acaba desestimulando
a utilização dos
equipamentos.
Já o requerimento
273/19, também escrito
por Franklin Venancio e
subscrito por Marcos da
Silva Ferreira (PRB), o
“Beda”, requisitou que o
prefeito Paulo Fernando
Barufi da Silva (PTB)
encaminhasse à Câmara
Municipal algumas

cópias de processos
licitatórios recentes. “Tal
solicitação é feita para
melhor exercer minha
função parlamentar de
fiscalizador do executivo
municipal”, justificou
Franklin.
Foi requerido o inteiro
teor do processo
licitatório da reforma
do Boulevard, assim
como das seguintes
construções: escola
Dimas Jordão, Velório
Municipal, unidade
escolar da Rua Imirim
e passarela sobre a Via
Expressa Mauri Sebastião
Barufi.

Vereador Franklin pediu instalação de bancos nos arredores dos playgrounds
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Requerimentos chamam a atenção
para faixas elevadas

Um deles pediu uma nova faixa de pedestre elevada no Jardim Gabriela, enquanto o outro
solicitou a manutenção da faixa já existente no Centro
Na 25ª sessão ordinária,
realizada em 27 de agosto de 2019, a Câmara Municipal de Jandira aprovou dois requerimentos
que abordaram as faixas
de pedestre elevadas.
Tais dispositivos visam
melhorar a segurança e
a acessibilidade nas vias
públicas, reduzindo a velocidade de veículos em
cruzamentos de ruas e
demais locais que ofereçam riscos a pedestres e
condutores.
O documento 269/19, de
autoria do vereador Marcos Danilo de Sousa (PV),
o “Markinhos”, requisitou
a construção de uma
faixa de pedestre elevada em frente à Base de
Apoio “GCM Antonio Carlos Andrade”, na Praça
Valdir Rodrigues Silva no
Jardim Gabriela. O parlamentar se embasou nas
reinvindicações dos próprios munícipes, que se
mostraram preocupados
com a alta velocidade de
alguns veículos que por lá
trafegam. “A faixa elevada
em muito contribuirá para
a travessia destes pedes-

Vereador Wanderlei Pato sugeriu manutenção de faixa elevada

tres, evitando acidentes”,
defendeu.
Por sua vez, o requerimento 271/19, escrito
pelo vereador Wanderlei
Lopes dos Reis (PTB),
o “Wanderlei Pato”, sugeriu a manutenção da
faixa elevada existente
no Viaduto José Manoel

da Conceição, ao lado da
Câmara Municipal. Embora ele reconheça a importância dessas estruturas
para o trânsito de Jandira,
Pato explicou que muitos
motoristas têm relatado
problemas ao passar pelo
trecho mencionado.
“A manutenção está sen-

do requerida devido aos
impactos na mobilidade
da cidade e aos transtornos [causados] aos
motoristas, que enfrentam
dificuldades ao passar
pela via. Devido à altura
[da faixa], força-se quase
uma parada do carro na
via e, por mais devagar

que se passe, acaba
batendo o fundo do carro,
gerando transtornos aos
motoristas, danificando
seus veículos”, resumiu.
Assim, o vereador insistiu
que uma obra de manutenção observasse as
normas técnicas e dimensões da estrutura.

Vereador cobra ampliação do horário
de funcionamento de UBS

Bilisca da Feira pretende que as UBS do Jardim Gabriela e do Parque Santa Tereza funcionem das 7h às 22h

Bilisca da Feira cobrou ampliação do horário de funcionamento nas UBS

Saúde é uma das temáticas
que mais aflige a população jandirense. Por isso, a
Câmara Municipal de Jandira aprovou na 25ª sessão
ordinária, em 27 de agosto
de 2019, o requerimento
268/19, elaborado pelo
vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe
(MDB), o “Bilisca da Feira”.
O texto solicitou, em caráter de extrema urgência,

que as Unidades Básicas
de Saúde (UBS) do Jardim
Gabriela e do Parque Santa
Tereza, após a inauguração
da reforma, tenham funcionamento das 7h às 22h.
“Se o funcionamento das
UBS for até às 22h, não
haverá necessidade de
casos simples terem que
passar pela UPA. Sendo
assim, desafogará o atendimento na mesma”, afirmou.

O parlamentar argumentou
que dezenas de munícipes
reclamam que a UPA não
tem dado conta de atender
todos os pacientes que
vão até o local. Por isso, o
encaminhamento de pequenos procedimentos às
UBS, como medição de
pressão arterial e diabetes,
teria reflexos positivos na
UPA, já que ela é destinada
a casos mais graves.

