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Câmara Municipal chama a atenção para escadões de Jandira
Vereadores Bilisca da Feira e Wanderlei Pato pediram, respectivamente, a reforma de escadões no Jardim Gabriela e na Vila Diogo Balhesteiro

A ª sessão ordinária da Câmara
Municipal de Jandira, ocorrida em
de novembro de
, foi marcada pela preocupação dos parlamentares com a situação de alguns escadões da cidade. Ao todo
três requerimentos sobre o assunto foram debatidos e aprovados na data.
O primeiro, de número
/ , foi
redigido pelo vereador Wanderlei
Lopes dos Reis (PTB), o “Wanderlei Pato”. O documento requisitou
à Prefeitura a reforma do escadão
e do talude existentes entre a Rua
dos Matias e a Rua racema, na
Vila Diogo Balhesteiro. “A situação está crítica. As pessoas não

Justiça Eleitoral
convoca eleitores
de Jandira para o
cadastramento
biométrico
O atendimento é muito
simples e pode ser
agendado diretamente
no site do TRE-SP

têm bom senso, passam pela Rua
dos Matias e, por cima do muro, jogam resíduos, entulhos, móveis
velhos. A Secretaria de Obras já
está cansada de limpar aquele
ponto”, desabafou durante a sessão. Como justificativa, o parlamentar afirmou que a solicitação
pretende garantir a mobilidade
dos moradores e a estabilidade do
aterro.
Pato colocou ainda o requerimento
/ , indicando a manutenção e a limpeza do escadão situado entre as ruas Márcia e Egídio
Joaquim de Oliveira, também na
Vila Diogo Balhesteiro. Além de
melhor mobilidade, o vereador ex-

plicou que seu pedido visa garantir a higiene do local, evitando riscos à saúde da população.
Por sua vez, o vereador Rodrigo
Francisco Rosa de Jesus Felipe
(MDB), o “Bilisca da Feira”, submeteu à Casa o requerimento
/ , no qual cobrou a colocação de corrimão por todo o comprimento do escadão localizado
na Rua Duque de Caxias, com saída para a Rua Maximiliano, no
Jardim Gabriela. Ele aproveitou o
documento para requerer ainda a
colocação de grades ou telas sobre a escada hidráulica que fica ao
lado do referido escadão.

A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Jandira para o cadastramento biométrico obrigatório. Quem ainda não fez a biometria, deve agendar o atendimento no site do
Tribunal Regional Eleitoral (TRESP) e comparecer na data e hora
marcadas, tendo em mãos o documento de identidade original com foto, um comprovante de endereço recente – emitido nos últimos três meses – e o título de eleitor, se tiver.
Lembrando que o eleitor que não fizer o cadastramento biométrico terá o título cancelado. Sem ele, o cidadão não pode fazer empréstimos
em bancos públicos, renovar matrí-

cula em estabelecimento oficial de
ensino, inscrever-se em concursos
públicos, tampouco votar ou obter
passaporte.
O prazo para o cadastramento biométrico em Jandira vai até
de dezembro de
. Evite filas e não deixe a biometria para a última hora,
afinal a digital de cada um faz a diferença no processo democrático.
Para mais informações, acesse o site http://www.tre-sp.jus.br/ ou ligue para Central de Atendimento ao
Eleitor (número
). A
° Zona
Eleitoral fica na Avenida Antonio
Bardella,
, no Jardim São Luiz,
em Jandira.

Parlamentar cobra inclusão do futebol feminino como modalidade esportiva do município
Beda aproveitou para requerer ainda a contratação de profissionais habilitados para dar aulas de futebol e natação

O requerimento
/
foi submetido à Câmara
Municipal de Jandira na
ª sessão ordinária, dada em
de novembro
de
. Escrito pelo vereador Marcos da Silva
Ferreira (Republicanos), o “Beda”, o texto
s u g e r i u q u e a
Secretaria de Esportes
incluísse o futebol feminino, de campo e qua-

dra, nas modalidades esportivas do município.
Beda alegou que, embora a cidade tenha várias
praticantes do esporte,
a modalidade ainda não
consta no cronograma
esportivo oficial.
Segundo ele, a cobrança das próprias cidadãs
impulsionou a elaboração do requerimento.
“Espero que abram es-

paço [para as mulheres]. Elas também podem, um dia, jogar na
seleção e representar
nossa cidade, pois o esporte é tudo”, enfatizou
o autor em plenário. Ele
aproveitou o mesmo texto para pedir ainda a contratação de professores
tanto para o futebol feminino, quanto para a
natação.
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Câmara Municipal de Jandira presta homenagem a
guardas do Projeto Guardiã Maria da Penha
Os guardas civis municipais Jailma de Souza e
Donizete dos Santos receberam a moção de
aplausos das mãos dos vereadores
Wanderlei Pato e Véinho

A Câmara Municipal de Jandira

pelos referidos guardas muni-

aprovou a Moção de Aplausos

cipais. “Eu gostaria de pedir

, elaborada pelo verea-

uma salva de palmas para es-

dor Wanderlei Lopes dos Reis

ses guardas que lutam pelas

(PTB), o “Wanderlei Pato”, du-

mulheres de nossa cidade”, ex-

/

rante a

ª sessão ordinária, re- clamou Pato em plenário.
de novembro de

Naquele instante, os profissio-

. A moção homenageou os

nais receberam medalhas e fo-

guardas civis municipais que

ram ovacionados pelo público

fiscalizam as medidas protetivas de urgência do Projeto

presente.
Em Jandira, o Projeto Guardiã

Guardiã Maria da Penha no mu-

Maria da Penha foi implemen-

nicípio. Na ocasião, o GCM

tado em março de

Donizete dos Santos e a GCMF

meio da atuação preventiva e

sub-inspetora Jailma de Souza

comunitária da Guarda Civil

receberam a honraria das

Municipal, a iniciativa tem o in-

mãos dos vereadores

tuito de proteger a mulher víti-

Wanderlei Pato e Josenildo

ma de violência doméstica e fa-

Ribeiro de Freitas (PL), o “Véi-

miliar, proporcionando as con-

nho”.
Segundo Pato, a moção pre-

dições necessárias para restabelecer sua dignidade, segu-

tende reconhecer a importân-

rança e autoestima.

alizada em

. Por

cia do trabalho desenvolvido

Vereador quer Bom Prato Dia e Noite em Jandira
Luciano Barbieri solicitou a ampliação do restaurante Bom Prato, a fim de que o estabelecimento
também passe a servir o jantar
A C â m a ra M u n i c i p a l d e
Jandira aprovou na
ª sessão ordinária, realizada em
de novembro de
, o requerimento
/ . Nele, requisita que o prefeito Paulo
Fernando Barufi da Silva
(PTB) verifique com o
Governo do Estado de São
Paulo a possibilidade de ampliação do restaurante Bom
Prato, para que o estabelecimento se torne um Bom
Prato Dia e Noite, que também serve o jantar.
Segundo Barbieri, pesquisas
d a S e c r e t a r i a d e
Desenvolvimento Social do

Estado apontam que
%
das pessoas que fazem as refeições no Bom Prato estão
desempregadas. dosos, crianças e pessoas em vulnerabilidade social também frequentam as unidades. O parlamentar argumentou que
São Paulo e São Bernardo do
Campo já contam com o modelo Dia e Noite do restaurante popular. “Servindo o
jantar na unidade de Jandira,
aqueles que mais necessitam
serão beneficiados com uma
refeição com elevado valor
nutritivo”, defendeu.
Na mesma ocasião, Barbieri

também colocou o requerimento
/ , no qual sugeriu a implantação de uma academia ao ar livre nas dependências do Centro de
Convivência do doso (CC ),
localizado ao lado da Câmara
Municipal. Para fazer tal pedido, o vereador levou em consideração dados da
Organização Mundial da
Saúde (OMS), que indicam
que a prática constante de
exercícios físicos melhora a
capacidade funcional, diminui a vulnerabilidade a doenças e proporciona melhor qualidade de vida aos idosos.
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Parlamentar indica construção
de Pronto Socorro Infantil
Toninho Amizade quer que unidade seja erguida onde hoje é o Velório Municipal

O requerimento
/ , elaborado pelo vereador Antônio dos
Santos Oliveira (PV), o “Toninho
Amizade”, foi discutido e aprovado na
ª sessão ordinária da

Câmara Municipal de
Jandira, em
de novembro de
. O
documento requisitou à Prefeitura a
construção de um
Pronto Socorro
nfantil onde atualmente é o Velório
Municipal.
Para fazer tal pedido,
o parlamentar levou
em consideração a
necessidade de ampliar o atendimento
aos cidadãos na área da saúde,
uma vez que parte da população
jandirense ainda precisa se deslocar para os grandes centros para

ser atendida. No texto, Toninho enfatizou: “garantiremos a nossas
crianças um desenvolvimento saudável, combatendo e prevenindo,
desde o início, os índices de mortalidade infantil e desnutrição através do acompanhamento de profissionais especializados”.
Na mesma ocasião, Toninho
Amizade colocou o requerimento
/ , também relacionado à
área da saúde. Nele, cobrou informações sobre a data de entrega
da reforma da Unidade Básica de
Saúde (UBS) localizada no Jardim
Gabriela . Segundo ele, sua solicitação foi motivada por questionamentos dos próprios munícipes.

Requerimento sugere programa municipal de coleta de entulho
Elaborado pelo vereador Franklin Venancio, documento segue agora paras as mãos do prefeito Paulo Barufi
O vereador Franklin Venancio
da Silva Netto (PSC) apresentou o requerimento
/ durante a
ª sessão ordinária,
acontecida em
de novembro de
. O documento solicitou à Prefeitura a implementação de um programa municipal de coleta de entulhos e cacarecos. Ele argumentou que
tal medida tem o objetivo de
prevenir o descarte irregular
de entulho nas ruas e calçadas
de Jandira, deixando a cidade
mais limpa, organizada e bonita.
Em plenário, o parlamentar en-

fatizou: “eu tenho certeza que
tenho o apoio da maioria dos
vereadores, pois muitos já fizeram o mesmo pedido - cito
Luciano Barbieri, cito Michel
Viana. Estamos empenhados
em buscar melhorias para
Jandira. A gente precisa limpar
nossa cidade constantemente,
porque infelizmente muitas
pessoas não respeitam e acabam jogando coisas no meio
da rua, obstruindo as calçadas
e as vias públicas”.
Na mesma sessão, Franklin
também colocou o requerimento
/ , no qual pediu a

ampliação do número de escolas municipais e, por conseguinte, o aumento do número
de vagas em período integral
na rede municipal de ensino. O
parlamentar disse atender ao
pedido dos responsáveis por
alunos matriculados em
Jandira. “Apenas uma escola
de nossa cidade tem o ensino
em período integral e atende,
aproximadamente, % da demanda [do ensino fundamental ], quantidade muito abaixo
das necessidades de nossa população”, justificou.
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Câmara Municipal aprova criação do Abril Marrom em Jandira
Mês contará com ações de caráter informativo com o intuito de prevenir e combater os diversos tipos de cegueira

O Projeto de Lei / , elaborado pelo vereador Josenildo
Ribeiro de Freitas (PL), o “Véinho”, passou pela Câmara
Municipal de Jandira com
votos favoráveis na ª sessão ordinária, realizada em
de novembro de
. A
propositura, que agora segue
para a apreciação do prefeito
Paulo Fernando Barufi da
Silva (PTB), institui em
Jandira o mês Abril Marrom,
alusivo ao combate à ceguei-

ra.
“É uma questão de conscientização. [...] Muita gente não
dá atenção, mas a cegueira
está aí: eu tenho um irmão
que é cego. Hoje, a procura
por oftalmologistas, de pessoas que estão com a vista ruim e nem sabem que têm
uma doença, é muito grande.
Esse projeto é para que nós
possamos, no mês de abril,
lembrar que temos que dar
uma atenção maior para a

questão cegueira”, desabafou em plenário.
De acordo com o texto, as comemorações relativas ao
Abril Marrom serão realizadas anualmente no mês de
abril. Além de mutirões de
exames preventivos, a iniciativa pretende estimular a prevenção e o combate aos diversos tipos de cegueira por
intermédio de campanhas e
ações de caráter informativo.

Presidente da
Câmara quer base
da GCM no
Sagrado Coração

O presidente da Câmara
Municipal de Jandira Rogério
Batista da Silva (MDB), o “Gério
Cabeleireiro”, apresentou dois
requerimentos durante a
ª
sessão ordinária, dada em
de
novembro de
. O primeiro,
de número
/ , solicitou à
Prefeitura a construção de uma
base de apoio da Guarda Civil
Municipal na Praça Rosa Emília,
em frente ao Corredor Oeste e à
Estação Ferroviária do Sagrado
Coração. Segundo o presidente,
seu documento foi feito em virtude das diversas reclamações
de munícipes, que relatam uma
onda crescente de assaltos na
região.

Outro requerimento
redigido por Gério
Cabeleireiro sugeriu
ainda iluminação LED
em ruas do nfant's
Garden e da
Vila Godinho

Por sua vez, o requerimento
/
sugeriu a troca
das lâmpadas da iluminação pública atual por lâmpadas LED
nas ruas Juvenal Marques de
Oliveira e Prudenciano Alves
Lima, no nfant's Garden, e nas
ruas General Osório, Padre
Anchieta, Quinze de Novembro,
Duque de Caxias e Viela
Tiradentes, na Vila Godinho.
“Sabemos que as lâmpadas
LED, além de melhor qualidade
na iluminação e maior durabilidade, também são mais econômicas, trazendo assim diversos
benefícios para todos”, defendeu.

Vereador cobra canalização de córrego na Vila Rolim
Requerimentos apresentados pelo vereador Michel Viana foram aprovados e seguiram para a análise do prefeito Paulo Barufi
Na
ª sessão ordinária, ocorrida
em de novembro de
, o vereador Michel de Oliveira Viana (Republicanos) submeteu à Câmara
Municipal de Jandira o requerimento
/ . Nele, pediu à Prefeitura
a canalização do córrego existente
na Rua Martin Luther King, na Vila
Rolim, e a construção de calçada na
lateral do mesmo.
O parlamentar argumentou que a
canalização do córrego evitaria enchentes, solapamento e erosão das
margens. Além disso, reforçou a importância da construção de calçadas, uma vez que, atualmente, as
pessoas que passam pelo local cor-

rem risco de atropelamento. “A calçada não existe e, nos poucos pontos transitáveis, o pedestre se arrisca a cair dentro do córrego”, desabafou.
Na mesma sessão, Michel Viana
apresentou outros dois requerimentos. No de número
/ solicitou ao prefeito Paulo Fernando
Barufi da Silva (PTB) informações
sobre a empresa que fornece medicamentos para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Jandira.
Requisitou ainda o encaminhamento de cópia do contrato celebrado
entre o poder executivo e a empresa contratada, bem como cópia de

todas as notas fiscais de pagamento desde o início do serviço até aquela data. Como justificativa, o vereador disse estar cumprindo a função
fiscalizadora para a qual foi eleito.
Já o documento
/ , escrito pelo vereador Marcos da Silva Ferreira
(Republicanos), o “Beda”, e subscrito por Michel Viana, pediu a aquisição de aparelhos para o Centro de
Reabilitação Humana (CRH). Os vereadores defendem que a verba parlamentar de
mil reais, encaminhada ao município pelo Deputado
Federal Celso Russomanno (Republicanos), seja destinada a tal propósito.
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Parlamentar cogita colocação
de alambrado na Área de
Lazer do Trabalhador
Medida visa a evitar acidentes e afogamentos
no entorno do lago, assim como preservar
o meio ambiente

foi colocado pe-

equivocada de pessoas, em especial cri-

em parceria com cooperativas e empre-

lo vereador Marcelo Marques de Souza,

anças e adolescentes, evitando aciden-

sas, a fim de gerar emprego e renda no

o “Marcelinho”, durante a

ª sessão or-

tes e afogamentos na região do lago.

município. “A solicitação se faz necessá-

de novembro

Além disso, a iniciativa também preten-

ria para a preservação [ambiental], re-

. Aprovado na ocasião, o docu-

de contribuir com a preservação do me-

duzindo de forma significativa a quanti-

mento pediu a instalação de um alam-

dade de resíduos gerados e depositados

brado em toda a extensão do lago na

io ambiente.
Na mesma data, o parlamentar apre-

na natureza”, defendeu. Ambos os re-

Área de Lazer do Trabalhador, também

sentou ainda o requerimento

, no

querimentos foram encaminhados para

conhecida como Tablado.
Marcelinho argumentou que a coloca-

qual sugeriu a implantação de coleta se-

a análise do prefeito Paulo Fernando

letiva de lixo e material reciclável, assim

Barufi da Silva (PTB).

ção da estrutura impediria a entrada

como a construção de mais Ecopontos

O requerimento

/

dinária, acontecida em
de

/

Vereadores pedem transferência de feira livre
Segundo requerimento, a feira que acontece aos sábados na Avenida Alberto Ruffolo prejudica o
trânsito da região e dificulta o acesso à UPA
Na ª sessão ordinária, dada em
de novembro de
, os vereadores Rodrigo
Francisco Rosa de Jesus
Felipe (MDB), o “Bilisca da
Feira”, e Luciano Antônio
Barbieri (PTB) submeteram à
Câmara Municipal de Jandira
o requerimento
/ .
Aprovado na data, o documento solicitou ao prefeito
Paulo Fernando Barufi da
Silva (PTB) a transferência da
feira livre que, atualmente,
acontece aos sábados na

Avenida Alberto Ruffolo.
Os parlamentares explicaram que a solicitação atende
ao apelo dos próprios cidadãos. Segundo eles, a feira
tem dificultado o tráfego na
região, inclusive no entorno
da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), localizada na mesma avenida. “A
transferência da feira contribuirá para que os munícipes
tenham o acesso mais rápido
à UPA”, acrescentaram os autores.
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Projeto dá prioridade de matrícula aos filhos de vítimas de violência doméstica
A matéria foi aprovada durante a

ª sessão ordinária e segue agora para sanção ou veto do prefeito Paulo Barufi

A
C â m a r a
Municipal de
Jandira aprovou
por
votos a favor
o Projeto de Lei
/ , de autoria
do vereador Silvair
Soares de Brito (Patriotas), o “Silvio
Cabeleireiro”, durante a
ª sessão
ordinária em
de
novembro de
.
A matéria estabelece que toda mulher vítima de violência doméstica –
de natureza física,
psicológica, patrimonial, moral e/ou
sexual, conforme a
Lei Federal nº
.
/
– terá
a prioridade na matrícula ou transfe-

rência dos filhos,
o u c r ian ç a c u j a
guarda lhe caiba,
nas escolas municipais de Jandira.
A propositura tem
o objetivo de garantir a segurança
da família em caso
de mudança de endereço. Para tanto,
é obrigatória a apresentação do boletim de ocorrência,
exame de corpo de
delito ou termo de
medida protetiva
expedido pelo juiz,
bem como comprovante de endereço.
“O que a gente
apresenta aqui não
é nada mais que o
pedido da população. Esse Projeto

de Lei foi feito porque uma pessoa
me procurou. Ela
passou por problemas na família, um
caso de violência
doméstica, e estava tendo dificuldades para matricular
a criança na escola.
Eu apresentei o projeto para beneficiar
essas mulheres, pois já existe uma lei
que as protege,
mas às vezes por
falta de entendimento, falta de conhecimento, as pessoas acabam dificultando a vida dessas famílias”, justificou o autor durante a sessão.

Requerimento cobra poda de árvores no Gabriela III

Na mesma sessão, Pato também encaminhou documento à Prefeitura pedindo
iluminação LED ao Jardim Aurora

O vereador Wanderlei Lopes
dos Reis (PTB), o “Wanderlei Pato”, submeteu dois requerimentos à Câmara
Municipal de Jandira na
ª

sessão ordinária, dada em
de novembro de
.
Ambos foram aprovados na
ocasião e seguiram para a
análise do prefeito Paulo
Fernando Barufi da Silva
(PTB).
No requerimento
/ ,
Pato pediu à Prefeitura a realização da poda das árvores
existentes na Rua Marquês
de tú, Praça da Bica, no
Jardim Gabriela . Segundo
ele, as reclamações dos próprios munícipes motivaram
a elaboração do documento. “Tal solicitação é de extrema necessidade e emergência devido ao risco à se-

gurança da população, além
de contribuir para o embelezamento urbanístico da cidade”, justificou.
Por sua vez, o requerimento
/
indicou a instalação
de luz LED na Rua dos
Melos, no Jardim Aurora.
Para fazer tal pedido, o parlamentar levou em consideração os impactos positivos
da iluminação LED na vida
dos cidadãos. Dentre tais aspectos, ele salientou conforto, segurança, redução
da criminalidade, mais tranquilidade ao trânsito de pessoas e veículos e menor consumo de energia.
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Parlamentar pede rotatória no acesso ao terminal do Fátima

Cópia da solicitação foi encaminhada a Vivaldo Camargo Basile, engenheiro chefe do Departamento de Estradas de Rodagem
O requerimento
/ , escrito pelo
vereador Marcos Danilo de Sousa
(PV), o “Markinhos”, passou pela
Câmara Municipal de Jandira na ª
sessão ordinária, ocorrida em
de
novembro de
. Nele, Markinhos
cobrou que a Prefeitura, junto ao
Departamento de Estradas de
Rodagem (DER), executasse o estudo e a implantação de uma rotatória
no acesso ao Terminal do Jardim
Nossa Senhora de Fátima, na
Estrada Estadual Barueri- tapevi.
O parlamentar alegou que diaria-

mente, em especial no final do dia, o
trânsito se intensifica na região e os
motoristas de ônibus, sem sinalização adequada e sem espaço para
manobrar, têm dificuldade para
acessar o terminal. “Essa rotatória
em muito beneficiará os motoristas
que por ali transitam”, defendeu em
texto. Além do encaminhamento à
Prefeitura, o vereador requisitou ainda que uma cópia do mesmo documento fosse remetida a Vivaldo
Camargo Basile, engenheiro chefe
do DER.

Projeto Professor Excelência é provado Vereador sugere coleta de óleo de
pela Câmara Municipal de Jandira
cozinha em parceria com a Sabesp
Medida pretende premiar práticas educativas bem sucedidas,
desenvolvidas por docentes da rede municipal de ensino

Na

ª sessão ordinária, realizada em
de novembro de
, o Projeto de
Lei
/
foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares da Câmara
Municipal de Jandira. Encaminhado
pela Prefeitura à Casa, o projeto abordou a instituição do Prêmio “Projeto
Pedagógico Professor Excelência –
Melhores Práticas de Ensino”. A iniciativa foi fruto de um requerimento remetido pelo vereador Luciano Antônio
Barbieri (PTB) ao poder executivo durante o primeiro semestre de
.
“Eu apresentei ao prefeito em requerimento como anteprojeto no dia
de abril desse ano – foi o requerimento
/ . Ali, nós colocamos como o
professor poderia se inscrever, como
seria a premiação. O prefeito Paulo
Barufi, que também é professor, ficou
muito feliz quando viu e disse que
mandaria o projeto para frente, então
encaminhou para a [Secretaria de]

Educação. Tive a possibilidade de me
encontrar duas ou três vezes com a secretária Ana Paula, remodelamos o
projeto e, hoje, o prefeito o mandou
de volta para que possamos aproválo”, argumentou Barbieri em plenário.
De acordo com a propositura, a premiação é destinada aos docentes em
exercício na rede pública municipal,
com a finalidade de disseminar práticas educativas bem sucedidas que
contribuam para o constante aprimoramento da educação básica de
Jandira. Além disso, pretende estimular e valorizar o trabalho dos docentes
como agentes fundamentais no processo de formação das novas gerações. Durante o momento de discussão, Barbieri enfatizou: “esse é um legado que esta Casa de Leis vai deixar.
Eu acredito que, lá na frente, nós vamos poder dizer que colaboramos
com a Educação e com a valorização
dos professores do nosso município”.
A matéria estabeleceu ainda que, dentre todos os inscritos,
trabalhos
vencedores serão selecionados.
Estão previstos prêmios de três mil reais, em pecúnia, do º ao º lugar e
de quatro mil reais do quarto ao décimo, além de diploma de participação.
Já o segundo e terceiro colocados devem receber, respectivamente,
mil
e
mil reais em pecúnia e placa de
honra ao mérito. Por sua vez, o primeiro colocado receberá
mil reais e
será agraciado ainda com o título “Professor Excelência” do ano.

Requerimento foi colocado durante a
as mãos do prefeito Paulo Barufi

A C â m a ra M u n i c i p a l d e
Jandira aprovou o requerimento
/ , elaborado pelo vereador Franklin Venancio
da Silva Netto (PSC), durante
a
ª sessão ordinária em
de novembro de
. O documento solicitou à Prefeitura a
viabilização de parceria entre
a Sabesp e o comércio local,
visando à criação de
Ecopontos para coletar óleo
de cozinha usado.
O parlamentar explicou que o
objetivo da iniciativa é sensibilizar tanto o comércio quanto a população a realizar o
descarte adequado do óleo
de fritura. Além da instalação
de Ecopontos em supermercados e outros lugares com
grande fluxo de pessoas, o
texto prevê a implementação
de campanhas de conscientização e educação ambiental.
“Muita gente não sabe, mas
despejar o óleo de cozinha na
pia vai entupir o esgoto. Não
faça isso! Coloque o óleo num
recipiente, num galãozinho, e

ª sessão ordinária e seguiu para

entregue ao coletor de lixo ou
[à equipe do] Ecoponto”, alertou Franklin durante as explicações pessoais.
No que diz respeito à possível
parceria com a Sabesp,
Franklin ressaltou que a medida também beneficiaria a
companhia, uma vez a destinação correta do óleo de fritura facilita o processo de tratamento das águas, evitando
prejuízos ambientais e econômicos. Ele lembrou ainda
que o material coletado, depois de devidamente tratado,
pode ser inclusive transformado em biodiesel.

