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Câmara	Municipal	de	Jandira	propõe	
contratação	de	estagiários

Pastor Gilson recomendou à Prefeitura que mulheres vítimas 
de violência também possam receber benefício da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social

Com a proposta, vereador Toninho Amizade pretende 
desburocratizar o serviço

Por intermédio de requerimento, Franklin Venancio sugeriu 
ainda a modernização da legislação tributária do município

Segundo Franklin Venancio, a implantação do prontuário 
eletrônico e de outras ferramentas digitais deve garantir mais 
agilidade, eficiência e qualidade aos atendimentos

Requerimento elaborado pelo vereador Markinhos sugeriu 
inclusão do município no Programa Estadual “Meu Pet”

Em outro requerimento, Fábio Betera também cobrou a 
fiscalização de contrato no transporte público municipal

Na ocasião, o vereador Véinho aproveitou para pedir ainda a 
continuidade da entrega de uniformes e material escolar para 
os alunos da rede de ensino municipal

De autoria de Cláudio do Moussão, texto estabelece que 
empresas especializadas devem ficar responsáveis pelo 
controle

Anteprojeto chama a atenção para 
mulheres vítimas de violência doméstica

Parlamentar reivindica melhorias ao 
Serviço de Funeral Social em Jandira

Presidente cobra revisão da planta 
genérica de Jandira

Presidente propõe informatização das UBS 
de Jandira

Parlamentar quer hospital veterinário 
público em Jandira

Parlamentar reivindica manutenção de 
pista de skate na Praça de Eventos

Câmara cobra informações sobre vagas de 
creche

Propositura aborda controle de vetores e 
pragas urbanas nas escolas municipais 
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A Câmara Municipal de Jandira aprovou por 

unanimidade o Projeto de Lei 01/21 na 4ª Sessão 

Ordinária, ocorrida no dia 23 de fevereiro de 2021. O 

texto dispôs sobre a autorização para contratação de 

estagiários pelo Poder Legislativo municipal e foi um 

trabalho conjunto da Mesa Diretora da Casa, composta 

pelo presidente Franklin Venancio da Silva Netto (PTB) 

e pelos vereadores Josenildo Ribeiro de Freitas (PL), o 

“Véinho”, Gilson Rodrigues de Souza (PRTB), o “Pastor 

Gilson”, Marcos Danilo de Sousa (PTB), o “Markinhos”, 

e Anderson Teixeira de Oliveira (PL), o “Anderson 

Apolo”.

“O Projeto de Lei tem o intuito de colaborar com os 

estudantes que estão em busca de conhecimento 

prático”, justificaram os parlamentares por intermédio 

da mensagem de lei. A propositura prevê que a 

Câmara fica autorizada a contratar como estagiários os 

alunos que frequentem o ensino regular em 

instituições de nível superior, educação profissional de 

nível médio ou ensino médio regular, conforme a Lei 

Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Além 

disso, 10% das vagas devem ser asseguradas às 

pessoas portadoras de deficiência.

A matéria define ainda que a bolsa-auxílio concedida 

seja de 65% do salário mínimo nacional para 

estudantes da educação profissional de nível médio e 

do ensino médio regular e de 95% aos estudantes do 

ensino superior.

MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020
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Projeto de Lei quer contratação de 
estagiários no Legislativo Municipal
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Pastor Gilson recomendou à Prefeitura que mulheres vítimas de violência também possam receber benefício da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social

Na mesma ocasião, Fábio Betera também fez apelo à 
Prefeitura para que a distribuição do “kit merenda” tenha 
continuidade

Anteprojeto chama a atenção para mulheres 
vítimas de violência doméstica

Vereador requisita nova base da GCM e totens 
de segurança na cidade

A Câmara Municipal de Jandira aprovou o requerimento 05/21 

durante a 1ª Sessão Ordinária, realizada em 02 de fevereiro de 

2021. Escrito pelo vereador Gilson Rodrigues de Souza (PRTB), 

o “Pastor Gilson”, o documento solicitou à Prefeitura o 

encaminhamento de Projeto de Lei que altere a Lei nº 1.466, 

de 21 de dezembro de 2004, a fim de incluir no texto as 

mulheres que sofrem violência doméstica. A partir dessa 

iniciativa, tais mulheres também teriam acesso ao auxílio 

aluguel, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social.

Para tanto, o vereador anexou ao requerimento um 

Anteprojeto com a mudança sugerida no primeiro artigo da 

Lei. “Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, através da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, despender 

gastos com benefícios eventuais para atender necessidades 

advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com 

prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa 

portadora de deficiência, gestante, a nutriz, mulheres vítimas 

de violência doméstica e nos casos de calamidade pública”, 

prevê a nova redação.

Pastor Gilson aproveitou a oportunidade para chamar a 

atenção para os registros de violência à mulher na região e 

falar sobre algumas das políticas públicas implementadas em 

Jandira. “Na nossa Delegacia de Jandira, nós temos um 

número alarmante: no ano de 2019, 382 mulheres registraram 

boletins de ocorrência; no ano de 2020 esse número 

aumentou por conta da pandemia – foram 520 mulheres; e, 

em 2021, 37 mulheres já subiram até a delegacia de Jandira. 

[...] Eu fiz questão de apresentar esse Anteprojeto, que me 

deixa emocionado, pedindo ao prefeito para que as mulheres 

vítimas de violência doméstica sejam incluídas, para que 

recebam o auxílio aluguel integral”, comentou em plenário.

Durante a sessão, os demais parlamentares decidiram apoiar a 

iniciativa e subscreveram o requerimento. Depois de passar 

pelo Legislativo, o texto seguiu para a análise do prefeito Henri 

Hajime Sato (PSDB).

O vereador Fábio Camilo dos 

Santos (PT), o “Fábio Betera”, 

apresentou dois requerimentos 

na 1ª Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Jandira, 

dada em 02 de fevereiro de 

2021. No primeiro, de número 

12/21, cobrou da Prefeitura a 

instalação de uma base da 

Guarda Civil Municipal (GCM) na 

rotatória localizada entre os 

municípios de Jandira e Itapevi, 

assim como a instalação de 

totens de segurança em pontos 

estratégicos da cidade.

Segundo o parlamentar, sua 

solicitação atende ao apelo dos 

cidadãos, que já protocolaram 

um abaixo assinado sobre o 

tema. “O posto da Guarda traria 

mais segurança aos moradores e 

comerciantes dessa região”, 

concluiu Betera.

Por sua vez, o documento 13/21 

ped iu  a  con t i nu idade  da 

distribuição do “kit merenda” 

aos alunos da rede municipal de 

ensino. Ambos os textos foram 

aprovados e env iados ao 

Executivo.



Jornal da CâmaraJornal da Câmara

Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br

PÁG. 04

Informativo do Poder Legislativo de Jandira - Ano XIV - Edição nº 157 - Fevereiro/2021

Por intermédio de requerimento, Franklin Venancio sugeriu 

ainda a modernização da legislação tributária do município

Proposto pelo vereador Léo da Feira, requerimento pretende minimizar os riscos de disseminação de doenças entre 
feirantes e consumidores

Presidente cobra 
revisão da planta 
genérica de Jandira

Vereador pede instalação de banheiros químicos e 
lavatórios nas feiras livres de Jandira

No dia 02 de fevereiro de 2021, durante 

a 1ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Jandira, o presidente 

Franklin Venancio da Silva Netto (PTB) 

colocou em votação o requerimento 

14/21. No documento, o vereador 

r e q u i s i t o u  à  P r e f e i t u r a  o 

encaminhamento de cópia do processo 

que originou a planta genérica do 

município, bem como a revisão da 

mesma e a modernização da legislação 

tributária municipal, principalmente no 

que diz respeito ao IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano). Ainda na 

mesma temática, ele aproveitou para 

pedir o encaminhamento de Projeto de 

Le i  que  t ra te  do  P rograma de 

Refinanciamento de Dívidas (REFIS).

De acordo com o presidente, 

tais solicitações foram feitas 

tendo em vista o alto valor de 

I P T U  p a g o  p e l o s 

contr ibu intes.  “Ex is tem 

muitas denúncias acerca de 

falhas na planta genérica e na 

legislação pertinente. [...] 

Mesmo que não existam 

vícios, há a necessidade de rever a 

planta genérica do município a fim de 

corrigir possíveis distorções e garantir a 

justiça tributária”, defendeu. Para 

Franklin, moradores e empresas 

p r e c i s a m  d e  i n c e n t i v o s  p a r a 

regularizarem seus débitos, em especial 

em períodos de crise como durante a 

pandemia da COVID-19.

Outro requerimento apresentado pelo 

presidente na 1ª Sessão Ordinária foi o 

de número 11/21, no qual recomendou 

à Prefeitura a realização de estudo no 

Sítio Pedra Bonita, visando solucionar os 

problemas fundiários do bairro. Ambos 

os documentos foram aprovados e 

remetidos ao Poder Executivo.

A Câmara Municipal de Jandira 

aprovou o requerimento 09/21, 

redigido pelo vereador Leandro 

José Moreau (PMN), o “Léo da 

Feira”, durante a 2ª Sessão 

Ordinária em 02 de fevereiro de 

2021. Nele, o vereador solicitou à 

Prefeitura a instalação de 

banheiros químicos removíveis e 

com lavatórios onde funcionam 

as feiras livres da cidade, bem 

como a disponibilização de álcool 

em gel.

Como justificativa, Léo afirmou 

que as medidas têm por objetivo 

resguardar a saúde de feirantes e 

consumidores, minimizando os 

r i s cos  de  p ropagação  de 

doenças, em especial a COVID-

19. “Todos sabem que eu sou 

feirante na cidade há mais de 20 

anos. Eu sou feirante, eu estou 

vereador. [...] As feiras livres de 

J a n d i r a  t ê m  u m  p a p e l 

econômico, social e cultural 

preponderante na cidade. No 

entanto, todos nós sabemos a 

dificuldade dos feirantes para 

irem ao banheiro no horário de 

trabalho. Principalmente as 

mulheres ,  não só  as  que 

trabalham na feira, mas as 

clientes também”, esclareceu o 

parlamentar.

Na ocasião, o documento foi 

aprovado pelos demais pares e, 

posteriormente, encaminhado 

para a apreciação do Poder 

Executivo.
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Requerimento elaborado pelo vereador Markinhos sugeriu inclusão do município no Programa Estadual “Meu Pet”

Na mesma data, Anderson Apolo também pleiteou instalação de 
base da GCM no Sagrado Coração

Parlamentar quer hospital veterinário
público em Jandira

Vereador solicita 
recapeamento de rua no 
Mirante

Na 1ª Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Jandira, o 

vereador Marcos Danilo de Sousa 

(PTB), o “Markinhos”, apresentou 

o requerimento 04/21, no qual 

indicou à Prefeitura a inclusão do 

município no Programa Estadual 

“Meu Pet”. A iniciativa visa à 

implantação de um hospital 

veterinário público em Jandira.

O parlamentar argumentou que 

os munícipes defensores da 

causa animal têm cobrado maior 

atenção, ações e serviços 

relacionados à saúde dos animais 

domésticos. Segundo ele, tal 

demanda só pode ser suprida por 

meio da criação de um hospital 

veterinário público, voltado ao 

atendimento de cães e gatos. 

“Um hospital veterinário público 

aqui no município vai ajudar 

muito. Infelizmente, nas redes 

socia is nós vemos muitas 

pessoas abandonando animais 

nas ruas e isso tem que acabar. 

Se a pessoa não quer ter um 

animal, que não pegue. Se pegar, 

cuide!”, destacou.

Em seguida, Markinhos convidou 

o vereador Marcio Oliveira 

(Cidadania) para subscrever seu 

t e x t o ,  p o r  c on t a  d e  s eu 

comprometimento com a causa 

a n i m a l  n a  c i d a d e .  A p ó s 

a p r o v a ç ã o  n a  C a s a ,  o 

requerimento seguiu para as 

mãos do prefeito Henri Hajime 

Sato (PSDB).

Os requerimentos 15 e 16/21 

foram aprovados na 2ª Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal 

de Jandira, em 09 de fevereiro de 

2021. Redigidos pelo vereador 

Anderson Teixeira de Oliveira 

(PL), o “Anderson Apolo”, ambos 

seguiram para a apreciação do 

Poder Executivo.
O primeiro documento requisitou 

à Prefeitura o recapeamento da 

Rua Dona Flor, no Mirante de 

Jandira. “Na gestão passada 

f o r a m  f e i t o s  a l g u n s 

recapeamentos ali no Mirante e a 

[Rua] Dona Flor ficou sem ser 

contemplada. No entanto, são 

muitos moradores pedindo o 

recapeamento, pois é uma 

situação bem complicada. A 

Sabesp vem, abre os buracos e 

deixa tudo de qualquer jeito. 

Infelizmente, os moradores 

passam por essa dificuldade”, 

contou Anderson em plenário.
Já no segundo documento, o 

parlamentar cobrou da Prefeitura 

a instalação de uma base da GCM 

no bairro Sagrado Coração, em 

caráter de urgência. Segundo 

ele, o pedido foi feito com base 

na reivindicação de moradores, 

prejudicados pelas inúmeras 

ocorrências de roubos na região.

Saiba mais sobre o Programa “Meu Pet”

No final de 2019, o Governo do Estado de São Paulo anunciou o lançamento do Programa “Meu Pet”, que tem por meta a 

construção de 10 hospitais veterinários em diversas regiões do Estado. Criou ainda a Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal, 

ligada à Secretaria Estadual de Saúde, responsável pela avaliação das demandas de cada região.
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Na ocasião, o vereador Véinho aproveitou para pedir ainda a continuidade da entrega de uniformes e material escolar para 
os alunos da rede de ensino municipal

Por intermédio de requerimento, Marcio Oliveira demonstrou 
preocupação com os cidadãos em situação de vulnerabilidade social e 
exigiu serviços de proteção social mais dignos à população

Câmara cobra informações sobre vagas de 
creche

Parlamentar quer implantação de um CRAS
no Jardim Alvorada

O vereador Josenildo Ribeiro de Freitas (PL), mais conhecido 

como “Véinho”, colocou em votação o requerimento 22/21 

durante a 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jandira, 

dada em 09 de fevereiro de 2021. Nele, reivindicou ao 

Executivo a reabertura das inscrições para as vagas de creche.
Véinho explicou que os questionamentos de diversas mães 

motivaram sua solicitação. “Tem muita mãe que não sabe o 

que vai fazer, como vai fazer. Infelizmente, o governo que está 

iniciando ainda não se organizou para realizar esse trabalho de 

anúncio das vagas. [...] Eu ouvi alguma coisa a respeito, mas 

não é só o vereador Véinho que tem que saber, a cidade tem 

que saber. A informação tem que chegar para a mãe que 

necessita dessa vaga de creche ou de outras vagas, para que 

ela possa ir trabalhar tranquila, sabendo que seus filhos estão 

num lugar seguro”, defendeu durante a sessão.

No mesmo texto,  o  par lamentar  também ped iu 

esclarecimentos sobre os planos da Prefeitura no que concerne 

à aquisição e distribuição de uniformes e material escolar para 

os alunos da rede municipal de ensino. Após aprovação na 

Casa de Leis, o documento foi remetido ao prefeito Henri 

Hajime Sato (PSDB), o “Dr. Sato”.

No dia 09 de fevereiro de 2021, durante 

a 2ª Sessão Ordinária, o vereador 

Marcio Odair Nascimento de Oliveira 

(Cidadania), o “Marcio Oliveira”, 

apresentou dois requerimentos à 

Câmara Municipal de Jandira. O primeiro 

deles, de número 18/21, pediu que 

Prefeitura verificasse a possibilidade de 

implantação de um Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) no bairro 

do Jardim Alvorada.

De acordo com o parlamentar, os bairros 

Jardim Alvorada, Ouro Verde, Vila 

Márcia e arredores ainda não têm um 

CRAS para atender a população carente. 

“O Alvorada fica a três quilômetros do 

Centro e há uma vulnerabilidade social 

muito grande nessa região. [...] Quando 

conseguirmos criar um CRAS nessa 

região,  nós poderemos dar um 

atendimento mais digno àquelas 

pessoas. Com o Fundo 

Soc ia l  que  temos em 

Jandira ser ia poss ível 

construir esse prédio, que 

ficaria ao lado do postinho 

do Jardim Alvorada, pois 

existe ali um terreno público 

c o m  ó t i m o  a c e s s o  à 

população”, esclareceu 

durante a sessão.

Por sua vez, o requerimento 

24/21 aconselhou a criação 

d o  D e p a r t a m e n t o  d e 

Proteção e Defesa Animal, vinculado à 

Secretaria do Meio Ambiente. Além de 

ind icar  poss íve is  a t r ibu ições  e 

r e sponsab i l i d ades  do  r e f e r i d o 

departamento, o texto também afirma 

que a iniciativa busca a “mudança da 

soc iedade quanto à percepção, 

consciência e atitude em relação aos 

animais, para que sejam compreendidos 

como parte integrante e indissociável 

deste planeta e tratados com respeito e 

dignidade”.

Os dois documentos foram aprovados na 

ocasião pelos demais parlamentares e 

seguiram para a análise do Poder 

Executivo.
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Na 2ª Sessão Ordinária, ocorrida no dia 

09 de fevereiro de 2021, o vereador 

Ronaldo Barion (PSB), o “Ronaldo da 

F a r m á c i a ” ,  a p r e s e n t o u  d o i s 

requerimentos à Câmara Municipal de 

Jandira. No primeiro, de número 19/21, 

o parlamentar recomendou ao 

P o d e r  E x e c u t i v o  o b r a s  d e 

m a n u t e n ç ã o ,  c a p i n a g e m  e 

iluminação na Praça América Maria 

de Jesus, mais conhecida como 

Praça da Bica, localizada entre as 

ruas Marquês de Itu e Antonio Lopes 

Tempos no Jardim Gabriela.

Ronaldo aproveitou a oportunidade 

para requisitar também a instalação 

de câmeras de monitoramento e 

rondas mais constantes da Guarda 

Civil Municipal (GCM). O vereador 

alegou que o local está sendo 

ocupado por usuários de drogas, o 

q u e  c a u s a  i n s e g u r a n ç a  e 

constrangimento aos moradores e 

frequentadores. “A praça está um pouco 

descuidada, por isso peço que o senhor 

prefeito dê mais atenção a ela [...] É um 

lugar que muita gente frequenta: existe 

ali uma bica que o pessoal usa, pois a 

água é pura; tem uma quadra onde os 

jovens jogam bola; é bem arborizado, 

então tem espaço para descansar. Além 

disso, também quero pedir que a Guarda 

M u n i c i p a l  d ê  u m a  p a s s a d a , 

principalmente no período da noite, 

p o r que  a l gun s  a s s a l t o s  e s t ã o 

acontecendo lá”, justificou durante a 

sessão.

Por sua vez, o documento 20/21 cobrou 

manutenção e capinagem no escadão 

existente entre as ruas Marcelina e 

Francisco Chaves, próximo à EMEIEF 

Moisés Cândido Vieira. Pediu ainda a 

substituição da iluminação convencional 

por lâmpadas LED. Depois de serem 

debat idos em plenár io,  os dois 

requerimentos foram aprovados e 

seguiram para as mãos do prefeito Henri 

Hajime Sato (PSDB), o “Dr. Sato”.

Com a proposta, vereador Toninho Amizade pretende desburocratizar
o serviço

Vereador Ronaldo da Farmácia apontou à Prefeitura a necessidade de obras de manutenção, iluminação e capinagem no 

Jardim Europa e no Gabriela

Parlamentar reivindica 
melhorias ao Serviço de 
Funeral Social em Jandira

Requerimentos sugerem benfeitorias em
bairros de Jandira

A Câmara Municipal de Jandira 

aprovou o requerimento 21/21 na 

2ª Sessão Ordinária, realizada em 

09 de fevereiro de 2021. De autoria 

do vereador Antonio dos Santos 

Oliveira (PSDB), o “Toninho 

Amizade”, o documento solicitou à 

Prefeitura a realização de triagem e 

a liberação do Serviço de Funeral 

Social por parte da própria 

funerár ia  c redenc iada pe la 

Secretaria de Desenvolvimento 

Social.

O parlamentar explicou que sua 

solicitação foi feita em virtude da 

burocracia que os munícipes 

enfrentam atualmente ao recorrer 

ao serv iço funerár io  soc ia l 

oferecido no município. Em 

plenário, Toninho desabafou: “A 

gente tem esse problema: os mais 

necessitados têm que enfrentar 

uma burocracia muito complicada. 

[...] A capacidade da funerária 

[credenciada] é indiscutível, ela 

ganhou a licitação para isso. É só 

fazer a triagem correta e levar os 

documentos posteriormente para a 

Ação Social. Aí sim a Ação Social 

faz seu trabalho de averiguação e 

analisa se a documentação está 

correta ou não. Mas o primeiro 

atendimento tem que ser dado com 

mais carinho a essas famílias”.
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Segundo Franklin Venancio, a implantação do prontuário eletrônico e de outras ferramentas digitais deve garantir mais 
agilidade, eficiência e qualidade aos atendimentos

Cebolinha cobrou ainda o encaminhamento de cópia da 
planta da obra e laudo técnico de segurança da passarela

Presidente propõe informatização das UBS
de Jandira

Vereador pede informações sobre passarela que 
liga o Jardim Santo Antonio ao Belmonte

A Câmara Municipal de Jandira aprovou dois requerimentos de 

autoria do presidente Franklin Venancio da Silva Netto (PTB) na 

2ª Sessão Ordinária, ocorrida no dia 09 de fevereiro de 2021. No 

documento 28/21, o presidente sugeriu à Prefeitura a adoção de 

um programa de informatização das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) de Jandira.

O parlamentar argumentou que a implantação do prontuário 

eletrônico e demais ferramentas digitais pretende garantir mais 

agilidade, eficiência e qualidade aos atendimentos na área da 

Saúde do município. “Com este programa será possível organizar 

e orientar o fluxo de atendimento, as demandas agendadas e 

espontâneas do cidadão, bem como fazer registro do 

atendimento, orientando a resolução de sua necessidade da 

melhor forma possível”, defende o texto.

Outra proposta, apresentada no requerimento 27/21, foi a 

reforma completa da quadra poliesportiva e do playground 

localizados no CDHU da Rua Nicolau Mayevsky, no Vale do Sol. Ao 

fazer tal solicitação, o autor levou em consideração os pedidos 

dos moradores do local. “É uma região muito populosa de nossa 

cidade e que conta com pouquíssimos espaços destinados à 

prática esportiva”, completou.

No dia 23 de fevereiro de 2021, o vereador 

Cícero Amadeu Romero Duca (PTB), mais 

conhecido como “Cebolinha”, colocou em 

votação dois requerimentos na 4ª Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal de Jandira.  

Ambos foram aprovados na ocasião pelos 

demais parlamentares e seguiram para as 

mãos do prefeito Henri Hajime Sato (PSDB), 

o “Dr. Sato”.

Por intermédio do requerimento 34/21, 

Cebolinha pediu à Prefeitura informações 

sobre o andamento das obras na passarela 

que interliga o Jardim Santo Antonio e o 

Jardim Belmonte, na Via Expressa Mauri 

Sebas�ão Barufi. Ele aproveitou para 

requisitar ainda o fornecimento de cópia da 

planta da obra, assim como o laudo técnico 

de segurança da passarela. “Tal solicitação é 

f e i t a  t e n d o  e m  v i s t a  v á r i o s 

ques�onamentos dos munícipes sobre a 

paralisação da obra e sobre sua segurança”, 

argumentou.

O documento 38/21, por sua vez, foi 

des�nado ao governador do Estado de São 

Paulo João Agripino da Costa Dória Júnior 

(PSDB). Nele, o parlamentar cobrou a 

contratação de médico neurologista, 

cirurgião e clínico, para o Hospital Regional 

de Osasco. “O Hospital Regional de Osasco é 

referência na região nesta especialidade. 

[...] No entanto, não há médicos suficientes 

para atender a demanda dos municípios 

que encaminham seus pacientes para 

avaliação no local, o que sobrecarrega todo 

o sistema”, alegou em texto.
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Em outro requerimento, Fábio Betera também cobrou a fiscalização de contrato no transporte público municipal

De acordo com o vereador Marcio Oliveira, fundo deve ser destinado 
principalmente ao amparo, proteção e bem-estar dos animais da cidade

Parlamentar reivindica manutenção de
pista de skate na Praça de Eventos

Projeto propõe criação do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente e Defesa dos Animais

Os requerimentos 48 e 49/21, de autoria do vereador Fábio 

Camilo dos Santos (PT), o “Fábio Betera”, foram aprovados pela 

Câmara Municipal de Jandira durante a 4ª Sessão Ordinária, 

dada em 23 de fevereiro de 2021. Os dois documentos foram 

encaminhados ao Poder Executivo após passarem pela Casa de 

Leis.

Por intermédio do requerimento 49/21, Fábio Betera solicitou à 

Prefeitura a manutenção da pista de skate, localizada na Praça 

Municipal de Eventos. “Estamos lutando pela reforma da pista de 

skate. Peço que o prefeito instale uma cobertura e disponibilize 

um banheiro lá para a nossa juventude. Esses jovens não estão 

indo para o lado das drogas ou do álcool, eles estão praticando 

esporte”, defendeu Betera. Durante a sessão, membros da 

Associação de Skatistas de Jandira marcaram presença em 

plenário para conversar com o parlamentar e demonstrar apoio à 

solicitação.

Já o documento 48/21 requisitou à Prefeitura a fiscalização do 

contrato de outorga de concessão onerosa de serviço de 

transporte coletivo de passageiros no município. “A empresa 

concessionária diminuiu drasticamente o número de ônibus da 

frota municipal em circulação, principalmente nas linhas 

municipais nos bairros Ouro Verde, Mirante de Jandira e Vila 

Márcia”, concluiu Betera. Para o parlamentar, a empresa 

concessionária não vem cumprindo o estabelecido em contrato, 

causando transtornos aos usuários do transporte público de 

Jandira.

O vereador Marcio Odair Nascimento de 

Oliveira (Cidadania), o “Marcio Oliveira”, 

apresentou um Projeto de Lei e dois 

requerimentos durante a 4ª Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal de 

Jandira, em 23 de fevereiro de 2021. Os 

três documentos foram aprovados por 

12 votos a favor e encaminhados para a 

apreciação do Poder Executivo.

O Projeto de Lei 03/21 abordou a criação 

do Fundo Municipal de Meio Ambiente e 

Defesa dos Animais no âmbito do 

município de Jandira. “Esse projeto é de 

extrema importância para nossa causa 

pet, principalmente para os animais de 

rua. A criação do Fundo Ambiental 

possibilita repasses de empresas 

privadas. [...] Nosso secretário de Meio 

Ambiente Wesley Teixeira, através desse 

fundo, poderá dar início a outros 

projetos, como a UBS Animal e o 

castramóvel. Então o Fundo Ambiental 

vai servir para isso: para cuidar dos 

animais de nossa cidade, principalmente 

os abandonados”, sintetizou em 

plenário.

No primeiro artigo, o texto define o 

fundo como um instrumento contábil 

que tem por finalidade a captação, 

repasse e aplicação de recursos 

destinados ao desenvolvimento de 

programas e ações voltados ao meio 

ambiente e à defesa dos animais de 

Jandira. A propositura determina que o 

fundo seja gerido pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e vinculado 

ao Conselho Munic ipal  de Meio 

Ambiente. Além disso, discorre sobre a 

constituição da receita, bem como a 

destinação dos recursos, prevendo 

ainda a criação de uma comissão 

gestora e suas respectivas atribuições.

Na mesma data, o requerimento 39/21 

indicou à Prefeitura a implantação de 

acompanhamento dentário nas escolas 

municipais. Já o documento 40/21 pediu 

o recapeamento da Rua Benedito 

Domingos Velho, no bairro Jardim 

Alvorada.
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De autoria de Cláudio do Moussão, texto estabelece que empresas especializadas devem ficar responsáveis pelo controle

Segundo Pastor Gilson, os conselheiros colocam a vida e a integridade física em 
risco no exercício da função

Propositura aborda controle de vetores e
pragas urbanas nas escolas municipais

Requerimento recomenda concessão de adicional de 
periculosidade a conselheiros tutelares de Jandira

Na 4ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de fevereiro de 

2021, o Projeto de Lei 02/21 passou pela Câmara Municipal de 

Jandira com 12 votos favoráveis. Redigida pelo vereador 

Cláudio Roberto de Carvalho (Republicanos), o “Cláudio do 

Moussão”, a matéria tratou do controle integrado de vetores e 

pragas urbanas nas escolas municipais de Jandira.

Segundo o autor, o projeto tem como objetivo assegurar a 

saúde e o bem estar dos alunos e dos profissionais da área da 

educação nas dependências das escolas. “Esse projeto trata 

da limpeza urbana nas escolas. A gente já vem há anos 

conversando com diretores, professores, pais de alunos. E 

eles solicitaram a elaboração dessa Lei – na verdade, a 

regulamentação de uma lei exclusiva para cuidar das escolas. 

Eu peço a aprovação desse projeto, para que nossos alunos 

possam voltar às aulas com segurança”, esclareceu Moussão.

Dentre outras medidas, o texto estabelece que o controle de 

vetores e pragas seja realizado por empresa especializa, 

autorizada pelo poder público a prestar tais serviços em 

território nacional. A empresa deve possuir ainda um 

responsável técnico em seu quadro de colaboradores, 

devidamente habilitado para o exercício da função e com 

registro no respectivo conselho profissional.

O parlamentar também apresentou dois requerimentos na 

ocasião. No primeiro, de número 31/21, solicitou à Prefeitura 

a construção de um campo society de grama sintética na Rua 

Nicolau Mayevsky, no Jardim Sol Nascente. Por sua vez, o 

requerimento 32/21 sugeriu a construção de uma pista de 

skate no Mirante de Jandira.

A Câmara Munic ipa l  aprovou o 

requerimento 50/21 na 4ª Sessão 

Ordinária, passada no dia 23 de 

fevereiro de 2021. A elaboração do 

documento foi uma iniciativa do 

vereador Gilson Rodrigues de Souza 

(PRTB), o “Pastor Gilson”. Nele, o autor 

requisitou à Prefeitura a concessão de 

adicional de periculosidade ou adicional 

de risco de vida aos conselheiros 

tutelares de Jandira.

De acordo com Pastor Gilson, os 

conselheiros tutelares muitas vezes 

colocam em risco a vida e a integridade 

física no exercício da função. “Temos que 

reconhecer as situações que os 

conselheiros tutelares enfrentam 

quando vão até uma casa para apurar 

denúncias de violência ou abuso contra 

crianças. Nessas visitas e abordagens, 

eles sofrem toda sorte de ameaça e 

represálias. [...] O adicional não 

assegura a vida de ninguém, mas 

incorpora pelo menos o reconhecimento 

desse trabalho”, comentou o vereador.

Pouco antes do encerramento da sessão, 

o conselheiro tutelar Alexsandro Nunes 

de Oliveira, mais conhecido como 

“Sandrinho”, fez uso da tribuna a fim de 

agradecer a colocação do requerimento 

e comentar a importância da iniciativa 

para os profissionais que atuam na área. 

“A gente fez uma adequação no 

orçamento. Ajustando entre reforma de 

sede, locação ou compra de carro e 

equipamento, sobra uma reserva para 

dar esse adicional. E é uma gratificação 

– a qualquer tempo, se não merecer, 

pode ser retirada”, enfatizou Sandrinho. 

Ele também aproveitou a oportunidade 

para discorrer brevemente sobre os 

trabalhos desenvolvidos no Conselho 

Tutelar de Jandira.

Na mesma data, o requerimento 39/21 

indicou à Prefeitura a implantação de 

acompanhamento dentário nas escolas 

municipais. Já o documento 40/21 pediu 

o recapeamento da Rua Benedito 

Domingos Velho, no bairro Jardim 

Alvorada.
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