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Câmara Municipal de Jandira aprova 
protocolo para aquisição de vacinas

Na ocasião, Anderson Apolo também indicou à Prefeitura a reforma da quadra existente 
no Parque Iglesias

Elaborada pelo Pastor Gilson, matéria busca minimizar a 
proliferação do coronavírus no transporte público municipal

Véinho demonstrou preocupação com as famílias sem acesso à Internet 
ou que não possuem computador e impressora em casa

Propositura foi colocada em pauta na 7ª Sessão Ordinária, buscando 
reduzir o tempo de recuperação e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas acometidas pela doença

Elaborado pelos vereadores Toninho Amizade e Léo da Feira, 
requerimento apontou que o imóvel atual não tem a estrutura adequada 
para atender crianças pequenas

Cebolinha se mostrou preocupado com a redução do número de bolsas de 
sangue disponíveis, assim como das doações, em função da pandemia da 
COVID-19

Redigido pelo presidente Franklin Venancio, Projeto de Lei visa facilitar 
as relações entre funcionários e munícipes, bem como melhorar o 
esquema de segurança dos órgãos públicos

Redigido pelo presidente Franklin Venancio, Projeto de Lei visa facilitar 
as relações entre funcionários e munícipes, bem como melhorar o 
esquema de segurança dos órgãos públicos

Redigido pelo presidente Franklin Venancio, Projeto de Lei visa facilitar 
as relações entre funcionários e munícipes, bem como melhorar o 
esquema de segurança dos órgãos públicos

Redigido pelo presidente Franklin Venancio, Projeto de Lei visa facilitar 
as relações entre funcionários e munícipes, bem como melhorar o 
esquema de segurança dos órgãos públicos

Redigido pelo presidente Franklin Venancio, Projeto de Lei visa facilitar 
as relações entre funcionários e munícipes, bem como melhorar o 
esquema de segurança dos órgãos públicos

Elaborado por Ronaldo da Farmácia, documento demonstrou 
preocupação com a situação de gestantes e parturientes na cidade

Além de citar o sofrimento dos animais de estimação, propositura 
também enfatizou o incômodo causado às pessoas idosas, hospitalizadas 
ou portadoras de TEA e síndrome de down

Por intermédio de contratações emergenciais, texto elaborado pela Prefeitura 
pretende garantir a todos os cidadãos jandirenses o direito de acessar o sistema 
municipal de saúde, especialmente durante a situação de emergência...

Parlamentar pede canalização de córrego no Jardim 
Sorocabano

Propositura obriga colocação de dispensadores de álcool em 
gel nos ônibus de Jandira

Requerimento sugere disponibilização de atividades impressas nas 
secretarias das escolas de Jandira

Câmara aprova projeto que institui o Programa de 
Reabilitação da COVID-19 em Jandira

Parlamentares cobram construção de novo abrigo para 
crianças em Jandira

Parlamentar quer campanha de doação de sangue em 
Jandira

Câmara Municipal de Jandira propõe que servidores usem 
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Requerimento propõe implantação de maternidade em 
Jandira

Projeto de Lei proíbe fogos de artifício ruidosos em 
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Projeto de Lei prevê novos cargos temporários na área da 
Saúde
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O agravamento da crise sanitária e de 
saúde pública provocada pela pandemia 
da Covid-19 voltou à discussão na 7ª 
Sessão Ordinária da Câmara Municipal 
de Jandira, em 16 de março de 2021. 
Nesse contexto, o Projeto de Lei nº 
16/21, encaminhado à Casa de Leis pela 
Prefeitura Municipal, foi votado em 
caráter de urgência, após parecer 
favorável das Comissões Permanentes 
dado durante o intervalo regimental. 

Aprovada com 10 votos favoráveis e 3 
ausências no momento da votação, a 
matéria abordou a ratificação do 
protocolo de intenções firmado entre 
municípios brasileiros, com a finalidade 
de adquirir vacinas para o combate à 
pandemia da COVID-19, assim como 

medicamentos, insumos e equipamentos 
na área da saúde. De acordo com o 
presidente Franklin Venancio da Silva 
Netto (PTB), o Brasil enfrenta 
novamente um momento crítico da 
pandemia, por isso a adesão de Jandira 
ao consórcio nacional para compra de 
vacinas foi considerada imprescindível.

“Há urgente necessidade de vacinação 
em massa da população brasileira, não 
só para frear o iminente colapso 
generalizado na área da saúde, evitando 
mortes por desassistência, como 
também para retomar a atividade 
econômica, a geração de emprego e 
renda e o convívio social”, diz a 
mensagem de lei.

Entenda a adesão 

das prefeituras 

municipais ao 

protocolo

O referido protocolo possibilita às prefeituras a 
compra de vacinas por meio do consórcio caso o 
Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado 
pelo Ministério da Saúde, não seja capaz de atender 
toda a demanda do País de maneira efetiva. O texto 
prevê ainda que, após ratificação, o protocolo de 
intenções se converterá em contrato de consórcio 
público, que terá a personalidade jurídica de direito 
público, com natureza autárquica.

MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020
VEREADORES

Câmara aprova participação de Jandira em 
protocolo de intenções para aquisição de vacinas

   EXPEDIENTE

Encaminhado à Casa pelo Poder Executivo, Projeto de Lei visa facilitar a aquisição de vacinas 
contra a COVID-19, assim como medicamentos, insumos e equipamentos para a área da saúde

Presidente: Franklin Venancio da Silva Netto (PTB)

Vice-presidente: Josenildo Ribeiro de Freitas (PL)

1º Secretário: Gilson Rodrigues de Souza (PRTB)

2º Secretário: Marcos Danilo de Sousa (PTB)

3º Secretário: Anderson Teixeira de Oliveira (PL)

Antonio dos Santos Oliveira (PSDB)

Cícero Amadeu Romero Duca (PTB)

Cláudio Roberto de Carvalho (Republicanos)

Fábio Camilo dos Santos (PT)

Leandro José Moreau (PMN)
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Na ocasião, Anderson Apolo também indicou 
à Prefeitura a reforma da quadra existente 
no Parque Iglesias

Pedido foi feito pelo vereador Beda durante a 5ª 
Sessão Ordinária e seguiu para as mãos do prefeito 
Dr. Sato após aprovação na Casa de Leis

Parlamentar pede canalização de córrego no 
Jardim Sorocabano

Requerimento indica construção de escola 
integral no Sagrado Coração

O requerimento 60/21 foi 
apresentado pelo vereador 
Anderson Teixeira de Oliveira 
(PL), o “Anderson Apolo”, na 5ª 
Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Jandira, ocorrida em 
02 de março de 2021. Aprovado 
pelos demais parlamentares, o 
documento requisitou à Prefeitura 
a canalização do córrego que 
cruza a Rua Presidente Castello 
Branco, próximo à Praça Oito de 
Dezembro, no Jardim Sorocabano.

Como justificativa, o autor 
mencionou a reivindicação de 
inúmeros moradores que estão 
sendo prejudicados por enchentes 
na região. “Eu estive na casa de 
alguns moradores e a situação é 
complicada. Há muita sujeira e 
ratos no local. A gente sabe que 
com o nosso orçamento não é 
fácil, mas espero que a Secretaria 

de Planejamento possa analisar a 

questão do córrego, pois seria 

muito importante para aquela 

região”, resumiu em plenário.

No mesmo dia, Anderson Apolo 

também colocou o requerimento 

59/21, no qual sugeriu a reforma 

geral da quadra localizada na Rua 

Crescêncio Pereira dos Santos, no 

Parque Iglesias. Ele aproveitou a 

oportunidade para pedir ainda a 

instalação de iluminação 

apropriada na quadra. “Os 

moradores estão tendo que abrir 

mão dessa área de lazer devido ao 

fato de o local mencionado estar 

em péssimo estado de 

conservação”, argumentou.

Durante a 5ª Sessão Ordinária ocorrida 

em 02 de março de 2021, o 

requerimento 68/21 foi colocado em 

votação na Câmara Municipal de 

Jandira. O documento, escrito pelo 

vereador Marcos da Silva Ferreira 

(Podemos), o “Beda”, pediu à 

Prefeitura a construção de uma escola 

em tempo integral num terreno 

abandonado existente na Rua Francisco 

José Longo, no bairro do Sagrado 

Coração.

O parlamentar pretende que crianças de 

4 a 10 anos sejam atendidas no local. 

“Esse é um apelo de centenas de 

munícipes que residem no bairro. A 

construção dessa escola será de grande 

benefício para as famílias, 

principalmente para os pais que 

trabalham fora, pois terão uma escola 

mais adequada e em tempo integral”, 

esclareceu. Para Beda, a solicitação 

visa ainda atender o déficit de vagas na 

rede pública municipal.
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Na 5ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Jandira, realizada no dia 02 

de março de 2021, o vereador Josenildo 

Ribeiro de Freitas (PL), o “Véinho”, 

apresentou dois requerimentos. O 

primeiro, de número 55/21, requisitou à 

Prefeitura a disponibilização de atividades 

pedagógicas já impressas nas secretarias 

das escolas municipais, a fim de garantir 

que todos os pais e responsáveis tenham 

acesso às tarefas dos alunos.

O parlamentar explicou que, durante a 

pandemia da COVID-19, a entrega do 

material impresso na rede pública de 

ensino se tornou uma ferramenta 

fundamental para que os estudantes sem 

acesso à Internet possam dar continuidade 

ao ano letivo. “Quando se fala em 

impressão de 15 ou 20 cópias, talvez 

alguns pensem que é pouco. Mas para 

aquela mãe que tem três, quatro reais 

contados para comprar o pão ou o leite do 

filho, fica difícil”, alertou Véinho durante a 

sessão.

Por sua vez, o requerimento 56/21 

aconselhou à Prefeitura a disponibilização 

dos resultados de exames também 

impressos nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) do município. De acordo com 

Véinho, a solicitação tem o objetivo de 

trazer mais conforto e comodidade para os 

pacientes, além de garantir mais agilidade 

ao retorno das consultas. “Nem todo 

paciente tem condições de acessar ou 

imprimir os resultados de exames via 

online”, complementou.

Os dois documentos foram aprovados na 

ocasião pelos demais parlamentares. 

Posteriormente, eles foram enviados para a 

análise do prefeito Henri Hajime Sato 

(PSDB), o “Dr. Sato”.

Véinho demonstrou preocupação com as famílias sem acesso à Internet ou 
que não possuem computador e impressora em casa

Como forma de evitar o problema, Ronaldo Barion propôs à Prefeitura o 
cadastramento das pessoas que utilizam medicamentos de uso contínuo

Requerimento sugere disponibilização de atividades 
impressas nas secretarias das escolas de Jandira

Vereador demonstra preocupação com 
falta de medicamentos em Jandira

No dia 02 de março de 2021, 
durante a 5ª Sessão Ordinária, o 
requerimento 64/21 passou pela 
Câmara Municipal de Jandira. 
Redigido pelo vereador Ronaldo 
Barion (PSB), o “Ronaldo da 
Farmácia”, o documento solicitou à 
Prefeitura a elaboração de um 
plano de ação para cadastramento 
das pessoas que utilizam 
medicamentos de uso contínuo. 

O parlamentar aproveitou o ensejo 
para cobrar ainda que os demais 
medicamentos distribuídos na rede 
municipal de Saúde de Jandira não 
venham a faltar.  Segundo Ronaldo, 
o munícipe não pode ser obrigado a 
decidir entre a própria alimentação 

e a medicação. “Alguns munícipes 

estão sendo prejudicados pela falta 

de medicamentos nas Unidades 

Básicas de Saúde. Assim, a 

cooperação do prefeito é muito 

importante para que o problema 

seja solucionado da forma mais 

rápida possível”, resumiu Ronaldo.

Na mesma sessão, o vereador 

também viu o requerimento 65/21 

ser aprovado pelos demais pares. 

Nele, pediu à Prefeitura a pintura 

da escola Monteiro Lobato, no 

Jardim Nossa Senhora de Fátima, 

visando tornar o ambiente escolar 

mais adequado para alunos, 

funcionários e professores.
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A Câmara Municipal de Jandira aprovou o 

requerimento 67/21 na 5ª Sessão 

Ordinária, passada no dia 02 de março de 

2021. O documento foi uma iniciativa dos 

vereadores Antônio dos Santos Oliveira 

(PSDB), o “Toninho Amizade”, e Leandro 

José Moreau (PMN), o “Léo da Feira”.

Os dois parlamentares solicitaram à 

Prefeitura a construção de uma nova 

instalação para o Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes 

(SAICAs) em terreno localizado na Rua 

João Del Moura, na Vila Eunice. Ambos 

enfatizaram que o imóvel atual, que é 

alugado, não tem estrutura para atender 

adequadamente crianças menores de 5 

anos e funcionários. O texto ressalta que 

há muitas escadas no local, o que pode 

ocasionar acidentes a qualquer momento, 

além de causar exaustão física nos 

educadores.

Em plenário, Toninho Amizade defendeu: 

“Fui fazer uma visita ao abrigo, mas notei 

que tem muita escada. É uma construção 

para ser alugada como moradia, não para 

receber crianças. Se uma criança cair ali, 

se houver qualquer acidente, a 

responsabilidade vai recair sobre quem 

atende. Ou seja, é o monitor que vai 

responder. Não é que a casa seja ruim; a 

construção que não é adequada para esse 

tipo de atendimento. Há um terreno 

disponível na Rua João Del Moura, por 

isso nos unimos e fizemos esse pedido 

juntos. A gente espera que o prefeito 

possa, por intermédio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, buscar 

investimentos e fazer uma construção 

decente para atender melhor nossas 

crianças”.

Elaborado pelos vereadores Toninho Amizade e Léo da Feira, requerimento apontou 
que o imóvel atual não tem a estrutura adequada para atender crianças pequenas

Segundo Markinhos, serviço foi interrompido no ano 
passado em virtude da pandemia da COVID-19

Parlamentares cobram construção de 
novo abrigo para crianças em Jandira

Vereador solicita informações sobre o 
calendário de castração de animais para 
2021

A Câmara Municipal de 

Jandira aprovou durante a 5ª 

Sessão Ordinária, realizada 

em 02 de março de 2021, 

um requerimento de autoria 

do vereador Marcos Danilo 

de Sousa (PTB), o 

“Markinhos”. Por 

intermédio do documento 

57/21, o parlamentar cobrou 

da Prefeitura o 

encaminhamento de 

informações sobre o 

calendário de castração de 

animais para o ano de 2021.

“Ano passado, infelizmente, 

não tivemos o serviço de 

castração em Jandira devido 

à pandemia. No entanto, nós 

precisamos nos organizar 

para que, este ano, as 

castrações aconteçam 

novamente no município”, 

frisou Markinhos em 

plenário. Ele acrescentou 

ainda que o retorno da 

castração está sendo 

aguardado por inúmeros 

munícipes, uma vez que é 

um serviço preponderante 

no que diz respeito ao 

cuidado com os animais de 

estimação.
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Redigido pelo presidente Franklin Venancio, Projeto de Lei visa facilitar as relações entre 
funcionários e munícipes, bem como melhorar o esquema de segurança dos órgãos públicos

Por intermédio de requerimentos, Marcio Oliveira sugeriu a reforma da “Praça da 
Bica”, no Jardim Alvorada, e a manutenção da Viela Caiapós, no Analândia

Câmara Municipal de Jandira propõe que 
servidores usem crachá de identificação

Parlamentar cobra melhorias em bairros de Jandira

O presidente Franklin Venancio da Silva 

Netto (PTB) apresentou à Câmara 

Municipal de Jandira dois projetos de lei na 

6ª Sessão Ordinária, dada em 09 de março 

de 2021. Ambos foram aprovados por 12 

votos e seguiram para as mãos do prefeito 

Henri Hajime Sato (PSDB), o “Dr. Sato”.

O primeiro deles, o Projeto de Lei nº 09/21 

aborda a obrigatoriedade do uso de crachá 

de identificação nos Poderes Executivo e 

Legislativo de Jandira. De acordo com a 

matéria, o crachá deve conter fotografia 

colorida, identificação do poder, nome 

completo do servidor e o cargo exercido. 

Além disso, o uso do crachá de 

identificação será obrigatório durante toda a 

jornada de trabalho. 

Em plenário, Franklin comentou: “A 

Prefeitura tem quase três mil funcionários, 

então é difícil identificar quem é 

funcionário e quem não é. A gente chega lá 

e fica perdido. Imagina o munícipe?! 

Quando os munícipes vão à Prefeitura, eles 

não sabem quem procurar. Muitas vezes, 

acabam abordando pessoas que nem são 

servidores públicos para pedir informações. 

[...] Esse projeto é muito importante, pois 

nós vamos passar a identificar as pessoas, 

até para evitar crimes e golpes”.

Já o Projeto de Lei nº 10/21 dispôs sobre a 

autorização de construção de um aviário 

municipal em Jandira. A instituição deve 

ficar responsável por tratar e destinar 

corretamente as aves vítimas de maus-

tratos, doentes ou devolvidas de situações 

irregulares. O texto afirma que o objetivo 

principal vai ser recuperar as aves para 

devolvê-las ao habitat natural. Contudo, os 

animais que não tiverem condição de voltar 

para a natureza poderão permanecer no 

aviário, recebendo todo o tratamento 

necessário.

Os requerimentos 86 e 87/21 foram 

aprovados na 6ª Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Jandira, em 09 de 

março de 2021. De autoria do vereador 

Marcio Odair Nascimento de Oliveira 

(Cidadania), o “Marcio Oliveira”, os 

documentos pediram a realização de 

benfeitorias em Jandira.

No primeiro documento, o parlamentar 

sugeriu à Prefeitura a reforma da chamada 

“Praça da Bica”, situada na Rua Maria 

Miranda, no Jardim Alvorada. Ele explicou 

que seu pedido atende ao apelo de centenas 

de munícipes, em especial pais e 

responsáveis de crianças e adolescentes 

que brincam na referida praça.

Além de pintura e paisagismo, Marcio 

aproveitou a oportunidade para pedir ainda 

a instalação de novos brinquedos de 

playground e aparelhos da “academia ao ar 

livre”. “Hoje, há um parquinho quebrado 

lá, com vários brinquedos antigos. Eu 

tenho certeza que, em breve, teremos 

brinquedos melhores para a criançada e 

uma estrutura mais adequada para a 

população”, cobrou durante a sessão.

O outro requerimento, por sua vez, 

recomendou a manutenção da Viela 

Caiapós, que fica entre as ruas Carlos 

Pereira Leite e Kinzo Fugi, no Jardim 

Analândia. O vereador contou que a 

solicitação partiu dos próprios munícipes, 

que fizeram um abaixo assinado com 103 

assinaturas de moradores e apoiadores do 

movimento democrático do bairro e o 

protocolaram em seu gabinete. Segundo 

Marcio Oliveira, o abaixo assinado cita 

que a viela não passa por manutenção há 

40 anos, expondo ainda as necessidades do 

local.
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Além de citar o sofrimento dos animais de estimação, propositura também enfatizou o incômodo causado às 
pessoas idosas, hospitalizadas ou portadoras de TEA e síndrome de down

Segundo vereador Cláudio do Moussão, moradores reclamaram dos 
buracos existentes na Rua Maria Joana Leopoldina

Projeto de Lei proíbe fogos de artifício ruidosos em Jandira

Requerimento aconselha pavimentação de rua 
no Jardim Stella Maris

Após parecer da Comissão de Justiça e 
Redação, a Câmara Municipal de Jandira 
aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 
nº 04/21 durante a 6ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 09 de março de 2021. A 
propositura tem o intuito de proibir a 
utilização de fogos de artifício e artefatos 
pirotécnicos que causem poluição sonora, 
com estouros e estampidos, no município de 
Jandira.

A elaboração da matéria foi uma articulação 
entre seis parlamentares jandirenses. São 
eles: Marcio Odair Nascimento de Oliveira 
(Cidadania), o “Marcio Oliveira”, Josenildo 
Ribeiro de Freitas (PL), o “Véinho”, 
Ronaldo Barion (PSB), o “Ronaldo da 
Farmácia”, Marcos Danilo de Sousa (PTB), 

o “Markinhos”, Cláudio Roberto de 
Carvalho (Republicanos), o “Cláudio do 
Moussão”, e Fábio Camilo dos Santos (PT), 
o “Fábio Betera”.

Ao justificar o projeto, os vereadores 
ressaltaram o sofrimento causado nos 
animais. Segundo eles, o barulho dos fogos 
de artifício também afeta a saúde de pessoas 
idosas ou hospitalizadas, bem como os 
portadores do chamado TEA (Transtorno do 
Espectro Autista) e da síndrome de down. 
Além disso, lembraram ainda os acidentes e 
lesões decorrentes do uso de tais artefatos. 

“Nas sessões anteriores, eu falei sobre a 
questão dos fogos de artifício e é com muita 
alegria que peço a aprovação do projeto. O 

Supremo Tribunal Federal também julgou e 
já aprovou [lei que proíbe fogos de artifício 
ruidosos]. Então, seria de grande 
importância seguirmos o exemplo de outros 
municípios da região, como Barueri e 
Itapevi, que aderiram a essa Lei”, defendeu 
Marcio Oliveira.

O texto prevê multa de mil UFIRs (Unidade 
Fiscal de Referência) à instituição 
responsável pelo espetáculo pirotécnico 
ruidoso e de 100 UFIRs para a pessoa física 
que descumprir o dispositivo da Lei. Além 
disso, a multa deve ser dobrada em caso de 
reincidência. Por fim, a matéria estabelece 
que os valores arrecadados sejam destinados 
ao custeio de programas e ações de 
conscientização sobre a utilização de fogos 
de artifício e a projetos relacionados ao 
bem-estar animal.

O texto prevê multa de mil UFIRs (Unidade 
Fiscal de Referência) à instituição 
responsável pelo espetáculo pirotécnico 
ruidoso e de 100 UFIRs para a pessoa física 
que descumprir o dispositivo da Lei. Além 
disso, a multa deve ser dobrada em caso de 
reincidência. Por fim, a matéria estabelece 
que os valores arrecadados sejam destinados 
ao custeio de programas e ações de 
conscientização sobre a utilização de fogos 
de artifício e a projetos relacionados ao 
bem-estar animal.

A Câmara Municipal de Jandira 

aprovou o requerimento 89/21 na 6ª 

Sessão Ordinária, realizada em 09 de 

março de 2021. Redigido pelo 

vereador Cláudio Roberto de 

Carvalho (Republicanos), o “Cláudio 

do Moussão”, o texto requisitou 

providências à Prefeitura no sentido 

de refazer a pavimentação da Rua 

Maria Joana Leopoldina, no Jardim 

Stella Maris.

De acordo com o parlamentar, os 

moradores relatam que a rua está 

cheia de buracos, o que dificulta a 

passagem de carros e pedestres. “Em 

dias chuvosos, a locomoção se torna 

ainda mais inviável, impedindo o 

trânsito de serviços comunitários 

essenciais, como ambulâncias, guarda 

municipal, polícia militar e a coleta de 

lixo”, justificou.

Na mesma ocasião, o parlamentar 

também colocou o requerimento 

95/21, dessa vez destinado ao próprio 

presidente da Câmara, o vereador 

Franklin Venancio da Silva Neto 

(PTB). Nele, Cláudio do Moussão 

requisitou a criação da Comissão de 

Defesa dos Direitos da Mulher.
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Elaborada pelo Pastor Gilson, matéria busca minimizar a proliferação do coronavírus 
no transporte público municipal

Elaborado por Fábio Betera, requerimento recomendou que a Secretaria Municipal 
de Saúde realizasse análise e estudos técnicos na atual UBS do bairro

Propositura obriga colocação de dispensadores 
de álcool em gel nos ônibus de Jandira

Vereador pede implantação de PS no Parque Santa Tereza

Na 6ª Sessão Ordinária, ocorrida em 09 
de março de 2021, o vereador Gilson 
Rodrigues de Souza (PRTB), o “Pastor 
Gilson”, viu dois projetos de lei de sua 
autoria serem aprovados com 12 votos 
pelo plenário da Câmara Municipal de 
Jandira. Os textos seguiram para a 
apreciação do Poder Executivo.

O Projeto de Lei nº 05/21 tratou da 
obrigatoriedade de afixação de 
dispensadores de álcool em gel nos 
ônibus municipais de Jandira. A matéria 
estabelece que os dispensadores sejam 
colocados em dois pontos fixos no 
interior dos veículos – no meio e 
próximo às portas de entrada.

salientando que estamos enfrentando um 
cenário de pandemia atípica em nossa 
sociedade”, esclareceu.

Na mesma data, Pastor Gilson também 
apresentou o Projeto de Lei nº 07/21, que 
pretende instituir o Conselho Municipal 
de Proteção Animal na cidade -o Pro-
Animal Jandira.
Segundo o texto, o órgão deve ter caráter 
consultivo e orientativo, visando 
assegurar a proteção, defesa e controle, 
bem como promover a saúde e bem-estar 

dos animais, especialmente no que diz 
respeito ao grupo em situação de 
abandono ou maus-tratos. 

Dentre outros aspectos, o projeto propõe 
que o referido conselho seja composto por 
sete membros do poder público e sete 
membros da sociedade civil. Além disso, 
o suporte e o apoio financeiro às 
atividades devem ficar a cargo do Fundo 
Municipal de Proteção Animal.

‘O projeto tem a 
finalidade de tornar mais 

seguro o uso do 
transporte público na 
cidade e diminuir a 

proliferação do 
coronavírus’

No dia 09 de março de 
2021, durante a 6ª Sessão 
Ordinária da Câmara 
Municipal de Jandira, o 
vereador Fábio Camilo dos 
Santos (PT), o “Fábio 
Betera”, colocou em 
votação os requerimentos 
84 e 85/21. No primeiro, o 
parlamentar solicitou à 
Prefeitura a realização de 
análise e estudos técnicos 
na UBS (Unidade Básica de 
Saúde) do Parque Santa 
Tereza, objetivando 
implantar um Pronto 
Socorro no local, com 
expediente 24 horas por dia, 
inclusive nos finais de 

semana e feriados.
‘No passado, a referida 
UBS já atendia como 
Pronto Socorro 24 horas’
 e, sem qualquer 
justificativa plausível, o 
poder público determinou o 
atendimento, tão somente, 
em horário comercial”, 
declarou Betera. Ele 
acrescentou ainda que o 
atendimento descentralizado 
vai desafogar a UPA 
(Unidade de Pronto 
Atendimento) de Jandira, 
que poderá se concentrar 
nas demandas mais graves.

Por sua vez, o segundo 

requerimento pediu à 
Prefeitura o 
encaminhamento de Projeto 
de Lei referente a criação, 
organização e 
funcionamento das feiras 
diurnas e noturnas no 
município. Para tanto, o 
vereador anexou ao 
documento um anteprojeto 
sobre o assunto. Durante a 
sessão, os demais 
parlamentares aceitaram 
subscrever os dois 
documentos e, depois da 
aprovação unânime, 
encaminharam ambos para a 
análise do Poder Executivo.
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Propositura foi colocada em pauta na 7ª Sessão Ordinária, buscando reduzir o tempo 
de recuperação e melhorar a qualidade de vida das pessoas acometidas pela doença

Por intermédio de dois requerimentos, vereador Toninho 
Amizade solicitou a instalação de bancos, construção de área de 
lazer e de quadra de esportes, além da reforma da Viela 15 de 
novembro

Câmara aprova projeto que institui o Programa de 
Reabilitação da COVID-19 em Jandira

Parlamentar cogita benfeitorias à Vila da Amizade

O vereador Anderson Teixeira de Oliveira 

(PL), o “Anderson Apolo”, apresentou um 

projeto de lei e um requerimento na 7ª 

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Jandira, em 16 de março de 2021. Ambos 

os documentos foram aprovados pelo 

plenário da Casa e seguiram para a análise 

do Prefeito Henri Hajime Sato (PSDB), o 

“Dr. Sato”.

O Projeto de Lei nº 14/21 pretende instituir 

o Programa de Reabilitação da COVID-19 

no município de Jandira. De acordo com o 

texto, o objetivo do programa é auxiliar na 

reabilitação das pessoas acometidas pela 

doença, principalmente as que saíram da 

UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 

ainda precisam de orientação e cuidados 

especiais.

“Poderão ser firmadas parcerias com 

entidades públicas e privadas, 

especialmente ligadas à área da saúde, que 

sejam referência e possam contribuir com 

a implementação e o desenvolvimento de 

medidas de reabilitação pós-COVID-19”, 

estabelece. Assim, a matéria prevê o 

atendimento especializado em diversas 

áreas, como fisioterapia respiratória e 

motora, fonoaudiologia, enfermagem, 

clínica médica, pneumologia, 

reumatologia, psicologia, psiquiatria e 

assistência social.

Já por intermédio do requerimento 105/21, 

Anderson Apolo indicou à Prefeitura a 

canalização do córrego que corre 

paralelamente à Rua Santo André, no 

Parque Santa Tereza. Segundo o 

parlamentar, essa é uma reivindicação dos 

próprios moradores da região, que estão 

sendo prejudicados pelas enchentes.

No dia 16 de março de 2021, durante a 7ª 

Sessão Ordinária, a Câmara Municipal de 

Jandira aprovou dois requerimentos 

redigidos pelo vereador Antônio dos 

Santos Oliveira (PSDB), o “Toninho 

Amizade”. No documento 109/21, o autor 

requisitou à Prefeitura a construção de área 

de lazer, quadra de esportes e bancos de 

praça na Rua 15 de novembro, na Vila da 

Amizade.

Segundo Toninho Amizade, a solicitação 

atende ao apelo dos moradores da região, 

pois as crianças do bairro não possuem um 

espaço de lazer adequado atualmente e se 

arriscam ao jogar bola na rua. “O mato já 

deve estar com uns três metros de altura, 

proliferando insetos. É muito ruim, pois 

algumas pessoas ainda jogam entulho no 

local. Faz pouco tempo que a Prefeitura 

limpou, mas já jogaram um sofá velho e 

um pedaço de guarda-roupa lá. Daqui a 

pouco vai ter um caminhão de entulho de 

novo. Por isso, eu peço que o poder 

público faça uma quadra nesse terreno, 

para que as crianças possam brincar”, 

apontou o vereador.

Por sua vez, o requerimento 110/21 cobrou 

da Prefeitura a reforma da Viela 15 de 

novembro, que dá acesso à Rua Eduardo 

Bernardo, também na Vila da Amizade. 

Toninho pediu à Prefeitura o conserto dos 

degraus e a instalação de um corrimão no 

escadão. “Principalmente os mais idosos 

têm muita dificuldade para andar nessa 

escada, por causa dos degraus irregulares e 

pela falta de corrimão”, contou.
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A Câmara Municipal de Jandira aprovou o 
requerimento 96/21, de autoria do vereador 
Cícero Amadeu Romero Duca (PTB), o 
“Cebolinha”, durante a 7ª Sessão Ordinária, 
ocorrida no dia 16 de março de 2021. O 
documento requisitou à Prefeitura a 
realização de uma campanha de doação de 
sangue no município.

De acordo com Cebolinha, os bancos de 
sangue estão com baixo estoque atualmente. 
“A pandemia reduziu muito a quantidade 
das bolsas de sangue e as doações, 
colocando em risco a saúde das pessoas”, 
pontuou. Ele aproveitou a oportunidade para 
pedir ainda a ampla divulgação da 
campanha, a fim de conscientizar o maior 
número de pessoas possível.

Dois requerimentos 

elaborados pelo vereador 

Josenildo Ribeiro de 

Freitas (PL), o “Véinho”, 

passaram pela Câmara 

Municipal de Jandira 

durante a 7ª Sessão 

Ordinária, ocorrida no dia 

16 de março de 2021. No 

primeiro, de número 

107/21, o autor cobrou da 

Prefeitura, em caráter de 

extrema urgência, a isenção 

do IPTU (Imposto Predial 

e Territorial Urbano) aos 

munícipes que tiveram as 

residências atingidas por 

enchentes. 

É pouco, mas já ajudaria”, 

frisou em plenário. No dia, 

Véinho convidou o 

vereador Antônio dos 

Santos Oliveira (PSDB), o 

“Toninho Amizade”, para 

subscrever o texto.

Já o requerimento 108/21 

aconselhou à Prefeitura a 

instalação de grades de 

proteção na ponte sobre o 

córrego existente na divisa 

entre as cidades de Jandira 

e Itapevi, no bairro 

Sagrado Coração. “O 

estado precário da calçada 

pode facilitar a eventual 

queda de algum munícipe, 

o que tem colocado em 

risco a vida de pedestres e 

motoristas que transitam 

pelo local”, justificou o 

parlamentar. Ele frisou 

ainda que, em dias de 

chuva, o problema se 

agrava, uma vez que a água 

do córrego ultrapassa a 

ponte, impossibilitando 

distinguir o caminho.

‘Temos que isentar o 

imposto para que 

essas pessoas 

consigam recompor 

suas vidas’

Cebolinha se mostrou preocupado com a redução do número de bolsas de sangue 
disponíveis, assim como das doações, em função da pandemia da COVID-19

Em outro requerimento, Véinho também pediu a instalação de grades de proteção em 
ponte do Sagrado Coração, visando evitar a queda de pessoas no local

Parlamentar quer campanha de doação de sangue 
em Jandira

Vereador pede isenção de IPTU aos 
munícipes atingidos por enchentes
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Elaborado por Ronaldo da Farmácia, documento demonstrou preocupação com a situação de 
gestantes e parturientes na cidade

Requerimento apresentado pelo vereador Léo da Feira pretende obter informações sobre a 
inclusão de tais profissionais no grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19

Requerimento propõe implantação de maternidade em 
Jandira

Vereador demonstra preocupação com 
profissionais da Educação e da Ação Social

A Câmara Municipal de Jandira 

aprovou na 7ª Sessão Ordinária, 

ocorrida no dia 16 de março de 2021, 

o requerimento 113/21. Escrito pelo 

vereador Ronaldo Barion (PSB), o 

“Ronaldo da Farmácia”, o texto 

solicitou à Prefeitura a alocação de 

recursos para que uma maternidade 

seja implantada em Jandira.

Como justificativa, o parlamentar 

mencionou que as munícipes se 

sentem desamparadas e 

constrangidas por terem que recorrer 

a outras cidades para darem à luz.
 

Na mesma sessão, Ronaldo 

apresentou também o requerimento 

114/21, no qual pediu a revitalização 

do terminal de ônibus, no Centro de 

Jandira. De acordo com o vereador, o 

local se tornou uma espécie de 

criadouro de pombos. “Mais de 60 

tipos de doenças têm sido associadas 

com essas aves e seus excrementos”, 

alertou.

“Há anos não existe uma 
estrutura para a realização de 
partos no município, correndo 

o risco de, em um futuro 
próximo, não haver mais 

jandirenses nativos”, 
enfatizou.

Na 7ª Sessão Ordinária, passada no dia 16 de 
março de 2021, a Câmara Municipal de 
Jandira aprovou o requerimento 116/21 de 
autoria do vereador Leandro José Moreau 
(PMN), o “Léo da Feira”.

No texto, o vereador pediu à Prefeitura 
informações sobre a inclusão dos profissionais 
da Educação e da Ação Social no grupo 
prioritário de vacinação contra a COVID-19.

, cobrou durante a sessão. 
Ao elaborar o 
requerimento, o 
parlamentar levou em 
consideração a importância 
desses profissionais para a 
retomada do 
desenvolvimento 
socioeconômico, científico 
e cultural de Jandira.

“Peço ainda o 
encaminhamento à Câmara 

Municipal de Jandira de cópia 
integral do calendário de 

vacinação”
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A Câmara Municipal de Jandira realizou a 
3ª Sessão Extraordinária, em 25 de março 
de 2021, a fim de votar uma matéria 
urgente encaminhada à Casa pelo Poder 
Executivo. Aprovado por unanimidade na 
ocasião, o Projeto de Lei nº 21/21 pretende 
alterar a Lei nº 2.302, de 23 de abril de 
2020, que cria cargos de provimento 
temporário para atendimento de 
necessidade por excepcional interesse 
público, em razão da situação de 
emergência ou calamidade pública 
decorrente da pandemia da COVID-19. “O 
Projeto de Lei que ora apresento busca 
garantir o direito a todos de acessar o 
sistema público municipal de saúde, 
propiciando a designação temporária do 

profissional para o enfrentamento da 
pandemia de COVID-19, diante da 
sobrecarga demasiada do sistema, que 
poderá entrar em colapso se medidas 
urgentes não forem implementadas”, 
justificou o prefeito Henri Hajime Sato 
(PSDB), o “Dr. Sato”, por intermédio da 
mensagem de lei.

A propositura alterou o artigo primeiro da 
Lei mencionada, propondo a criação de 
novos cargos em provimento temporário 
para o Sistema Municipal de Saúde. 
Segundo o texto, estão previstos 200 
cargos de enfermeiro, 250 cargos de 
técnico de enfermagem, 20 cargos de 
coveiro, 50 cargos de médico, 15 cargos de 

motorista de ambulância, cinco cargos de 
fisioterapeuta, três cargos de 
fonoaudiólogo, três cargos de terapeuta 
ocupacional, cinco cargos de técnico de 
imobilização ortopédica, dez cargos de 
auxiliar de farmácia, 14 cargos de 
recepcionista, 11 cargos de porteiro, dez 
cargos de auxiliar de cozinha, quatro 
cargos de auxiliar de manutenção 
hospitalar e um cargo de encarregado de 
faturamento hospitalar.

Durante a Extraordinária, os parlamentares 
aproveitaram a oportunidade para 
parabenizar a iniciativa da Prefeitura. “Por 
intermédio do secretário de saúde Fabiano 
Dantas, o nosso município – de forma 
inteligente, humana e ágil – entendeu a 
necessidade de aumentar o quadro de 
profissionais da linha de frente, os nossos 
heróis da Saúde. Então, é com muita 
alegria e satisfação que nós, de maneira 
consciente e responsável, votamos essa 
concessão de autorização para contratação 
emergencial de enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, médicos, fisioterapeutas e 
outros profissionais que a cidade tanto 
necessita”, sintetizou o vereador Gilson 
Rodrigues de Souza (PRTB), o “Pastor 
Gilson”.

Na 7ª Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Jandira, em 16 de março de 
2021, um projeto de lei e um requerimento 
chamaram a atenção para as condições de 
trabalho na GCM (Guarda Civil 
Municipal) de Jandira. O Projeto de Lei nº 
13/21, escrito pelo vereador Cláudio 
Roberto de Carvalho (Republicanos), o 
“Cláudio do Moussão”, dispôs sobre 
assistência jurídica integral e gratuita aos 
integrantes da GCM, caso eles se 
envolvam em situações que demandem 
tutela jurídica no exercício da função ou 
em razão dela.

A propositura define que fica autorizada a 
celebração de convênio com defensoria 
pública, instituição responsável pela defesa 
das pessoas em estado de vulnerabilidade, 
bem como outros órgãos públicos ou 
privados. “Fica a critério do interessado 
aceitar ou não a assistência jurídica 
indicada”, afirma o texto.

Por sua vez, o requerimento 102/21 foi 
apresentado na mesma sessão à Casa de 
Leis pelo vereador Marcos Danilo de 
Sousa (PTB), o “Markinhos”. O 
documento recomendou à Prefeitura a 
reforma e a manutenção da base “GCM 
Antonio Carlos de Andrade”, localizada na 
Praça Valdir Rodrigues, no Jardim 
Gabriela.

Segundo Markinhos, a referida base 
comunitária é fundamental para os 
moradores do Jardim Gabriela e dos 
demais bairros próximos. “A reforma e 
adequação do espaço trará aos guardas 
municipais melhores condições de trabalho 
e de atendimento às ocorrências”, concluiu. 
As duas matérias foram aprovadas pelos 
demais parlamentares e remetidas ao Poder 
Executivo.

Por intermédio de contratações emergenciais, texto elaborado pela Prefeitura pretende garantir 
a todos os cidadãos jandirenses o direito de acessar o sistema municipal de saúde, 

especialmente durante a situação de emergência causada pela pandemia da COVID-19

Projeto de Lei do vereador Cláudio do Moussão propôs assistência jurídica gratuita aos membros 
da GCM; já requerimento do vereador Markinhos pediu a reforma da base comunitária do 
Gabriela

Projeto de Lei prevê novos cargos temporários na área 
da Saúde

Vereadores querem melhores condições para a GCM 
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