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Câmara Municipal de Jandira volta a 
receber público

Impacto das medidas de isolamento no cotidiano da população preocupa o vereador 
Franklin Venancio, que pediu a intervenção urgente do poder público

Encaminhado à Casa pelo Poder Executivo, projeto de lei busca adequar o município de 
Jandira às instruções da Lei Federal 14.113/2020

Elaborado pelo vereador Cláudio do Moussão, texto pretende favorecer famílias de 
baixa renda e contribuir para a preservação do meio ambiente

Baseado nas prerrogativas da Medida Provisória 1.026, de 06 de janeiro de 2021, 
requerimento objetiva garantir a cobertura vacinal total à população jandirense; texto foi 
uma articulação entre os vereadores Véinho, Anderson Apolo e Fábio Betera

Texto foi elaborado pelo vereador Marcio Oliveira; decisão, entretanto, só vale para 
viagens com pets pequenos, devidamente acomodados em caixa de transporte, e fora do 
“horário de pico”

Vereador Beda quer que a Prefeitura realize a troca das lâmpadas antigas, consideradas 
de baixa eficiência atualmente

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
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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

Redigido pelo vereador Cebolinha, texto foi aprovado na 8ª Sessão Ordinária e seguiu 
para a análise do Poder Executivo

Pastor Gilson, autor da proposta, se embasou nos princípios da liberdade de crença e no 
livre exercício de cultos religiosos; ele destacou, entretanto, que as entidades devem 
observar as normas para enfrentamento de situações de emergência ou calamidade, 
expedidas pelas autoridades competentes

Por intermédio de outro requerimento, vereador Toninho Amizade também pediu à 
Prefeitura a implantação de uma “academia ao ar livre” no Jardim Stella Maris

Com o agravamento da pandemia, vereador Markinhos sugeriu que o município tome 
providências para ter acesso ao coquetel de medicamentos chamado Regn-CoV2, que 
inclui os remédios casirivimabe e indevimabe

Presidente cobra reforço na distribuição de cestas básicas em 
Jandira

Câmara aprova criação do novo Conselho Municipal de 
acompanhamento do FUNDEB

Câmara aprova projeto sobre cadastramento para doação de 
material de construção

Câmara Municipal de Jandira pressiona pela aquisição de 
mais doses de vacina contra a COVID-19

Projeto permite transporte de animais de estimação dos 
ônibus municipais Parlamentar requisita iluminação LED em ruas de Jandira

Propositura estimula a contribuição de empresas nas áreas de 
esporte e cultura

Projeto considera essencial a atividade religiosa no município 
de Jandira

Parlamentar sugere construção de creche para idoso em 
Jandira

Requerimento cobra adesão de Jandira ao tratamento contra 
a COVID-19 autorizado pela ANVISA
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Com o início da chamada “fase de 
transição” do Plano SP, a Câmara 
Municipal de Jandira, sob a 
presidência do vereador Franklin 
Venancio da Silva Netto (PTB), 
resolveu alterar alguns 
procedimentos de prevenção à 
COVID-19. A decisão foi publicada 
nesta segunda-feira, 19 de abril, por 
intermédio do Ato da Mesa nº 
53/21.

O texto prevê o retorno do 
atendimento ao público no horário 
de expediente normal, das 8h30 às 
17h30. Além disso, as sessões 
ordinárias semanais voltarão a ser 
realizadas com a presença de 

público, sem ultrapassar o limite de 

25% da capacidade do plenário. 

A realização de outros eventos 

coletivos permanece suspensa por 

tempo indeterminado, já os 

trabalhos administrativos da Casa 

seguem acontecendo normalmente. 

Contudo, a fim de reduzir o risco de 

contágio pela COVID-19, o 

afastamento temporário dos 

servidores com mais de 60 anos e o 

sistema de revezamento entre os 

demais funcionários foram 

mantidos até o dia 30 de abril.

Cuidados preventivos

O ato estabelece ainda que as demais medidas 

de contenção à COVID-19 devem continuar 

sendo devidamente respeitadas nas 

dependências do Legislativo jandirense. São 

elas: uso correto da máscara de proteção (bem 

ajustada ao rosto, cobrindo boca e nariz), 

higienização constante das mãos com água e 

sabão ou álcool em gel, aferição da 

temperatura corporal na entrada do prédio e 

limpeza adequada dos ambientes. 

MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020
VEREADORES

Câmara Municipal de Jandira volta a receber 
público externo

   EXPEDIENTE

Atendimento ao público foi normalizado em virtude da fase de transição do Plano SP

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)

Marcio Odair Nascimento de Oliveira (Cidadania)

Marcos da Silva Ferreira (Podemos)

Ronaldo Barion (PSB).
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Impacto das medidas de isolamento no cotidiano da população preocupa o vereador 
Franklin Venancio, que pediu a intervenção urgente do poder público

Na 8ª Sessão Ordinária, ocorrida em 06 

de abril de 2021, a Câmara Municipal 

de Jandira aprovou o requerimento 

140/21, de autoria do presidente 

Franklin Venancio da Silva Netto 

(PTB). Nele, o parlamentar cobrou da 

Secretaria de Ação Social a aquisição 

de mais cestas básicas para distribuição 

na cidade de Jandira.

Para o presidente, as medidas de 

isolamento adotadas diante do 

agravamento da pandemia da COVID-

19 impactaram o cotidiano das famílias 

brasileiras. “Tal situação tem levado 

nossa população, em muitos casos, à 

falta do básico para sobreviver, 

necessitando urgentemente da 

intervenção do poder público”, 

ponderou.

Na mesma data, o vereador Franklin 

Venancio também colocou o 

requerimento 139/21, no qual pediu a 

ampliação do muro existente nos 

fundos da UBS (Unidade Básica de 

Saúde) da Vila Ouro Verde. “No local 

existe apenas uma divisa feita por um 

pequeno muro com menos de um 

metro, o que causa insegurança para os 

profissionais que lá trabalham”, 

argumentou. Para ele, a ampliação do 

muro ainda deve evitar o descarte 

irregular de lixo e entulho no pátio da 

unidade, além de garantir a 

preservação do patrimônio público.

Presidente cobra reforço na distribuição de 
cestas básicas em Jandira
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Na 8ª Sessão Ordinária, em 06 de abril de 
2021, o vereador Cláudio Roberto de 
Carvalho (Republicanos), o “Cláudio do 
Moussão” apresentou à Câmara Municipal 
de Jandira o Projeto de Lei nº 17/21, que 
trata da criação de um sistema único de 
cadastro para doação de sobras de 
materiais de construção provenientes de 
construtoras ou obras particulares. A 
iniciativa busca incentivar o 
reaproveitamento de materiais diversos – 
como areia, pedra, azulejos, cimento, 
dentre outros – pela população carente.
“Esta distribuição, além de favorecer as 
famílias de baixa renda, vai contribuir com 
a proteção do meio ambiente, já que as 
sobras de materiais da construção civil 
podem ser utilizadas em novas reformas, 
evitando o desperdício e a destinação não 
sustentável”, explicou Cláudio do 
Moussão. A matéria propõe que os CRAS 
(Centros de Referência de Assistência 
Social) fiquem responsáveis pela 
realização do cadastramento e da seleção 
das famílias a serem beneficiadas, assim 
como pela disponibilização dos canais de 
contato via telefone e website.
Após a aprovação unânime dos demais 
parlamentares, a propositura foi 
encaminhada para sanção ou veto do Poder 
Executivo.

Elaborado pelo vereador Cláudio do Moussão, texto pretende favorecer 
famílias de baixa renda e contribuir para a preservação do meio ambiente

Vereador Anderson Apolo defendeu reabertura desde que as medidas de controle à 
COVID-19 sejam devidamente respeitadas em tais espaços

Câmara aprova projeto sobre cadastramento 
para doação de material de construção

Projeto de Lei define serviços de atividade 
física como essenciais em Jandira

O Projeto de Lei nº 12/21 passou 
pela Câmara Municipal de Jandira 
com 12 votos favoráveis durante a 
8ª Sessão Ordinária, ocorrida em 
06 de abril de 2021. Escrito pelo 
vereador Anderson Teixeira de 
Oliveira (PL), o “Anderson 
Apolo”, o texto instituiu como 
atividade essencial as academias de 
esporte de todas as modalidades, as 
escolas de dança e os demais 
estabelecimentos de prestação de 
serviços de educação física e 
prática de atividade física, públicos 
ou privados, no âmbito do 
município de Jandira.
O texto alega que as atividades 
mencionadas devem ser 
consideradas essenciais devido a 
sua importância na prevenção de 
doenças tanto físicas quanto 
mentais. “A atividade física 
proporciona melhora na saúde e, 
consequentemente, na imunidade 
das pessoas, tornando-as mais 

fortes e resistentes aos efeitos de 
doenças, inclusive a COVID-19”, 
justificou o autor.
Ainda na 8ª Sessão Ordinária, o 
parlamentar colocou em votação 
dois requerimentos. O documento 
126/21 solicitou à Prefeitura a 
adaptação do AMME 
(Atendimento Médico Municipal 
de Especialidades), com a inclusão 
de todas as especialidades, 
tornando a unidade um Centro de 
Diagnósticos. A medida visa 
reduzir a fila para a realização de 
exames. Já o requerimento 127/21 
pediu a revisão do contrato de 
fornecimento de fraldas geriátricas, 
uma vez que, segundo o vereador, 
tem havido reclamações sobre a 
qualidade das fraldas fornecidas 
atualmente na rede pública. 
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A causa animal é uma das principais 
preocupações do vereador Marcio 
Odair Nascimento de Oliveira 
(Cidadania), o “Marcio Oliveira”. 
Por isso, na 8ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Jandira, 
ocorrida em 06 de abril de 2021, o 
parlamentar colocou em votação o 
Projeto de Lei nº 22/21, que dispôs 
sobre a autorização do traslado de 
animais domésticos de pequeno 
porte no transporte público 
municipal.

Aprovado de forma unânime pelo 
plenário, o texto prevê que o pet a 
ser transportado pese até dez quilos 
e permaneça durante toda a viagem 
em recipiente adequado, garantindo 
segurança, higiene e conforto aos 
demais passageiros. Porém, a 
autorização de traslado de animais 
só se dará fora do chamado “horário 
de pico” (das 06h00 às 09h00 e das 
17h00 às 20h00), exceto em caso de 
procedimentos cirúrgicos ou 
emergência comprovada.

A propositura define ainda que não caberá 
ao transportador qualquer responsabilidade 
por dano à integridade física do animal 
durante a viagem. Em contrapartida, o 

tutor pode ser responsabilizado por danos a 
pessoas ou patrimônio que o pet 
porventura venha a causar.

Além de estabelecer o limite de dois 
animais a bordo, o projeto também impede 
“o transporte de animal que, por sua 

espécie, ferocidade, peçonha ou saúde, 
provoque o desconforto e/ou comprometa a 
segurança do veículo, de seus usuários ou 
terceiros”. A matéria, contudo, não se 
aplica aos cães-guias, uma vez que há 
legislação específica sobre o assunto.

Texto foi elaborado pelo vereador Marcio Oliveira; decisão, entretanto, só 
vale para viagens com pets pequenos, devidamente acomodados em caixa 

de transporte, e fora do “horário de pico”

Segundo Ronaldo da Farmácia, reivindicação partiu dos próprios munícipes, que 
buscam atendimento especializado em outras cidades

Projeto permite transporte de animais de 
estimação dos ônibus municipais

Vereador quer contratação de fonoaudiólogo em 
Jandira

O requerimento 146/21, de 
autoria de Ronaldo Barion 
(PSB), o “Ronaldo da 
Farmácia”, foi aprovado 
pelos demais parlamentares 
durante a 9ª Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal de 
Jandira, em 20 de abril de 
2021. No documento, o 
vereador solicitou à Prefeitura 
a contratação de um 
especialista fonoaudiólogo 
para a cidade de Jandira. “A 
falta desse profissional causa 
transtorno aos munícipes, que 
precisam se deslocar para 
outras cidades em busca de 
atendimento”, ressaltou.

Na mesma data, Ronaldo 
também apresentou o 

requerimento 145/21, no qual 
indicou o reconhecimento das 
vielas existentes entre as ruas 
Clélia Augusta e Maria José e 
entre as ruas Maria José e 
Antônio Lopes Tempos, 
ambas no Jardim Europa. 
Pediu ainda que a viela entre 
as ruas Clélia Augusta e 
Maria José fosse nomeada 
“Viela Antônio Marinho da 
Silva”, em homenagem a um 
dos primeiros comerciantes 
do bairro. Segundo o 
vereador, os moradores do 
local estão tendo dificuldade 
em receber correspondências 
devido à falta de identificação 
das vielas nos mapas do 
município.
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Redigido pelo vereador Cebolinha, texto foi aprovado na 8ª Sessão Ordinária e seguiu 
para a análise do Poder Executivo

Requerimento elaborado pelo vereador Beda foi encaminhado ao governador de São Paulo, João Dória

Propositura estimula a contribuição de empresas 
nas áreas de esporte e cultura

Vereador sugere a reforma de estação da CPTM 
no Sagrado Coração

A Câmara Municipal de Jandira aprovou 
por unanimidade o Projeto de Lei nº 06/21 
na 8ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 
de abril de 2021. De autoria do vereador 
Cícero Amadeu Romero Duca (PTB), o 
“Cebolinha”, a propositura abordou a 
criação do Programa “Empresa Parceira do 

Esporte e Cultura” no município de Jandira.
O texto busca estimular as pessoas jurídicas 
a contribuírem para a melhoria da qualidade 
das áreas de esporte e cultura. A 
participação das empresas deve acontecer 
por meio da realização de obras de 
manutenção, reforma ou ampliação dos 

equipamentos esportivos, assim como pela 

doação de materiais e realização de ações 

de fomento. “As pessoas jurídicas 

participantes do programa poderão divulgar 

com fins promocionais e publicitários as 

ações praticadas”, prevê o projeto.

Na mesma sessão, Cebolinha também 

apresentou dois requerimentos. No 

primeiro, de número 119/21, pediu à 

Prefeitura a criação do “Centro de 

Referência Municipal em Reabilitação 

Multiprofissional”. Segundo o autor, a 

procura por serviços especializados em 

outros municípios gera morosidade no 

tratamento e, consequentemente, uma piora 

do quadro clínico dos pacientes. Por sua 

vez, o requerimento 121/21 recomendou a 

realização de campanha de prevenção e 

tratamento do câncer de pele, com ampla 

divulgação à população.

Na 8ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Jandira, dada em 06 de abril 

de 2021, o vereador Marcos da Silva 

Ferreira (Podemos), o “Beda Cabeleireiro”, 

colocou em votação o requerimento 

123/21. Aprovado pelos demais 

parlamentares, o documento requisitou ao 

governador do Estado de São Paulo, João 

Dória (PSDB), a reforma da estação da 

CPTM Sagrado Coração.

De acordo com Beda, a referida estação de 

trem é uma das únicas que não passou por 

reformas nos últimos anos. “Ainda não tem 

elevador, nem demarcações para 

deficientes visuais. Além disso, o vão entre 

o trem e a plataforma é muito grande e há 

muitos sinais de desgaste na estrutura, 

como ferrugem e rachaduras”, protestou o 

parlamentar.
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Por intermédio de outro requerimento, vereador Toninho Amizade também pediu à Prefeitura a 
implantação de uma “academia ao ar livre” no Jardim Stella Maris

Vereador Léo da Feira demonstrou preocupação com a categoria, impossibilitada de 
trabalhar desde o início da pandemia

Parlamentar sugere construção de creche para 
idoso em Jandira

Requerimento cobra distribuição de cestas 
básicas para motoristas de transporte escolar

Na 9ª Sessão Ordinária, ocorrida em 20 de 
abril de 2021, dois requerimentos 
elaborados pelo vereador Antônio dos 
Santos Oliveira (PSDB), o “Toninho 
Amizade”, foram aprovados pelo plenário 
da Câmara Municipal de Jandira. O 
requerimento 148/21 recomendou à 
Prefeitura a construção de uma “creche do 
idoso” na cidade, com o intuito de atender 
as necessidades dos munícipes que 
convivem com idosos, mas precisam 
trabalhar e/ou estudar e não têm condição 
de prover tais cuidados durante o dia ou 
parte dele. 

“Eu apresentei um requerimento que parece 
estranho, pedindo creche para idoso. 
Acontece que há, na cidade, muitos filhos e 
muitas filhas que estão perdendo seus 
empregos porque não têm com quem deixar 
seus pais, para que tomem o remédio na 
hora certa, tenham a alimentação na hora 
certa”, disse Toninho em plenário. De 
maneira minuciosa, o parlamentar expôs em 
seu planejamento os possíveis pré-requisitos 
para atendimento, as atribuições da 
instituição, além dos recursos financeiros, 
materiais e humanos necessários para que 
tal proposta seja concretizada. 

Segundo o texto, por exemplo, a creche 

seria um espaço destinado à permanência 
diurna do idoso, com período de 
funcionamento das 7h às 19h. Seu objetivo 
é proporcionar acolhimento, proteção, 
dentre outras atividades condizentes à faixa 
etária. Toninho propôs que a “creche do 
idoso” oferte até 50 vagas – todavia, para 

conseguir uma delas, o principal pré-
requisito proposto é que os familiares 
estejam efetivamente trabalhando e/ou 
estudando e que, por isso, se encontrem 
impossibilitados de garantir os cuidados 
necessários.  O vereador sugeriu também 
que o transporte seja providenciado para 
aqueles que não possam ir sozinhos ou cujas 
famílias não tenham condições de 
transportá-los. Por fim, estipulou que a 
“creche do idoso” seja composta por uma 
equipe técnica multidisciplinar, responsável 
pelo funcionamento e manutenção da 
mesma.

Por sua vez, o requerimento 147/21 cobrou 
a implantação de uma “academia ao ar 
livre” na travessa da Rua 15 de Novembro 
com a Rua Rodrigo Gomes Mariano, no 
Jardim Stella Maris. Com a iniciativa, 
Toninho Amizade pretende valorizar e 
preservar o local.

‘‘muitos filhos e muitas filhas 
que estão perdendo seus 

empregos porque não têm 
com quem deixar seus pais’’

Na 9ª Sessão Ordinária, no dia 20 de 
abril de 2021, o vereador Leandro 
José Moreau (PMN), o “Léo da 
Feira”, colocou dois requerimentos 
em votação na Câmara Municipal de 
Jandira. Por intermédio do documento 
157/21, o parlamentar requisitou da 
Prefeitura, em caráter de urgência, a 
distribuição de cestas básicas para os 
motoristas de transporte escolar de 
Jandira, durante o período da 
pandemia de COVID-19. 

Segundo o parlamentar, os motoristas 
de transporte escolar não podem 
exercer outro tipo de atividade que 
não seja levar e trazer alunos. “A 
categoria está parada desde o mês de 
março do ano passado, quando as 

aulas foram suspensas. Além disso, 
embora sem renda, muitos dos 
motoristas não se enquadram nas 
categorias que podem receber o 
auxílio emergencial do governo 
federal”, esclareceu.

Na mesma ocasião, Léo da Feira 
também apresentou o requerimento 
160/21, no qual pediu informações 
sobre a realização de dedetização 
contra escorpiões em Jandira, 
especialmente no bairro Pedra Bonita. 
Ambos os documentos foram 
aprovados pelos demais 
parlamentares e seguiram para a 
análise do prefeito Henri Hajime Sato 
(PSDB), o “Dr. Sato”.
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Encaminhado à Casa pelo Poder Executivo, projeto de lei busca adequar o município de Jandira 
às instruções da Lei Federal 14.113/2020

Por intermédio de requerimento, vereador Markinhos defendeu que o 
retorno da alimentação vai garantir mais dignidade, saúde e 

reconhecimento aos trabalhadores da área

Câmara aprova criação do novo Conselho 
Municipal de acompanhamento do FUNDEB

Parlamentar reivindica retorno do fornecimento 
de alimentação aos profissionais da UPA

A Câmara Municipal de Jandira colocou 
em votação o Projeto de Lei nº 27/21 
durante a 9ª Sessão Ordinária, ocorrida em 
20 de abril de 2021. A proposição, 
remetida à Casa pela Prefeitura, tratou da 
criação do novo Conselho Municipal de 
acompanhamento e controle social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), no 
âmbito do município de Jandira.

Por intermédio de mensagem de lei, o 
prefeito Henri Hajime Sato (PSDB), o “Dr. 
Sato”, explicou que o projeto de lei é 
necessário para que a cidade possa se 
adequar às instruções da Lei Federal 
14.113/2020. “Caso o referido projeto não 
seja publicado e sancionado, o município irá 

sofrer bloqueio de verbas municipais”, 
enfatizou o texto.
“Gostaria de reiterar a importância da 
matéria em votação, afinal o Conselho do 
FUNDEB gere os recursos da Educação 
básica. E esse projeto foi reformulado pelo 
governo federal em todos os municípios”, 

sintetizou o vereador Gilson Rodrigues de 

Souza (PRTB), o “Pastor Gilson”, em 

plenário. A propositura foi aprovada pelo 

Legislativo com 11 votos favoráveis e, 

posteriormente, encaminhada de volta ao 

Poder Executivo para a devida sanção.

“Caso o referido projeto não 
seja publicado e sancionado, 
o município irá sofrer 
bloqueio de verbas 
municipais”

A Câmara Municipal de 
Jandira aprovou o 
requerimento 154/21, 
escrito pelo vereador 
Marcos Danilo de Sousa 
(PTB), o “Markinhos”, 
durante a 9ª Sessão 
Ordinária de 20 de abril de 
2021. No documento, o 
parlamentar solicitou à 
Prefeitura o retorno do 
fornecimento de 
alimentação aos 
profissionais da UPA 
(Unidade de Pronto 
Atendimento). 
De acordo com Markinhos, 

os trabalhadores tiveram o 

benefício retirado há algum 

tempo. “Num momento de 

pandemia é inadmissível 

que não tenha um café, uma 

alimentação para todos 

aqueles profissionais, desde 

o faxineiro até o médico. 

Ao retirar o benefício, a 

gestão passada alegou que 

eles já tinham o cartão, mas 

Barueri e Itapevi também 

dão cartão e continuam 

fornecendo alimentação aos 

profissionais da Saúde”, 

concluiu em plenário.



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

Jornal da CâmaraJORNAL DA CÂMARA
PÁG. 09Informativo do Poder Legislativo de Jandira Ano XIV - Edição nº 159 - Abril/2021

Baseado nas prerrogativas da Medida Provisória 1.026, de 06 de janeiro de 2021, 
requerimento objetiva garantir a cobertura vacinal total à população jandirense; texto 
foi uma articulação entre os vereadores Véinho, Anderson Apolo e Fábio Betera

Requerimento foi elaborado pelo vereador Fábio Betera; 
em outro documento, parlamentar também cobrou o 
recapeamento asfáltico da Rua Franco da Rocha, no 
Parque Iglesias

Câmara Municipal de Jandira pressiona pela 
aquisição de mais doses de vacina contra a 
COVID-19

Parlamentar quer academia ao ar livre 
na Comuna Dom Helder Câmara, no 

Jardim São João

Com o agravamento da pandemia de 
COVID-19, o requerimento 178/21 foi 
discutido e aprovado pela Câmara 
Municipal de Jandira na 10ª Sessão 
Ordinária, ocorrida em 27 de abril de 2021. 
O texto reivindica que a Prefeitura adquira 

mais doses de vacinas contra a COVID-19, 
com o objetivo de garantir a cobertura 
vacinal total à população da cidade. 

O documento foi um trabalho conjunto dos 
vereadores Josenildo Ribeiro de Freitas 

(PL), o “Véinho”, Anderson Teixeira de 

Oliveira (PL), o “Anderson Apolo”, e 

Fábio Camilo dos Santos (PT), o “Fábio 

Betera”. Ao redigir a solicitação, os três 

parlamentares levaram em consideração as 

prerrogativas da Medida Provisória nº 

1.026, de 06 de janeiro de 2021, que 

autoriza o município a instituir ou 

participar de consórcios para 

desenvolvimento ou aquisição de vacinas. 

“A vacinação é a principal ferramenta para 

debelar a crise que estamos vivendo. Nesse 

sentido, cabe ao Poder Executivo 

aprimorar a legislação a fim de conferir 

flexibilidade e segurança jurídica para a 

aquisição dos imunobiológicos necessários 

para proteger nossos munícipes”, 

defenderam os vereadores.

Dois requerimentos de autoria do vereador 
Fábio Camilo dos Santos (PT), o “Fábio 
Betera”, passaram pela Câmara Municipal 

de Jandira na 10ª Sessão Ordinária, 
ocorrida em 27 de abril de 2021. O 
primeiro, de número 155/21, requisitou a 
implantação de uma “academia ao ar livre” 
na Comuna Urbana Dom Helder Câmara, 
no Jardim São João. 

Com a iniciativa, o parlamentar busca 
garantir uma opção de atividade física mais 
próxima e acessível à população da região. 
“Aquele povo sofrido precisa ser 
assistido”, cobrou Fábio Betera em 
plenário.

Já o documento 156/21 pediu que a 

Prefeitura realizasse obras de 

recapeamento asfáltico em toda a extensão 

da Rua Franco da Rocha, no Parque 

Iglesias. De acordo com o parlamentar, a 

solicitação atende ao apelo de centenas de 

munícipes e comerciantes da região. “O 

asfalto se encontra desgastado e em 

péssimas condições, repleto de buracos 

que dificultam o tráfego, danificam os 

veículos e provocam acidentes. Essa 

situação, portanto, pode ocasionar não só 

prejuízos materiais, mas riscos à 

integridade física de quem por lá transita”, 

frisou.
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A Câmara Municipal de Jandira 
aprovou o requerimento 177/21 na 
10ª Sessão Ordinária, em 27 de abril 
de 2021. De autoria do vereador 
Marcos da Silva Ferreira 
(Podemos), o “Beda”, a matéria 
cobrou da Prefeitura a troca das 
lâmpadas mistas de baixa eficiência 
em ruas dos condomínios do 
município de Jandira.

Ao elaborar a solicitação, o 
parlamentar argumentou que 
diversas ruas e avenidas periféricas 
da cidade foram preteridas no 
processo de troca das lâmpadas 

antigas pela iluminação LED. “Na 

gestão passada, houve uma licitação 

de lâmpada de LED só para os 

bairros e não incluíram os 

condomínios. E as pessoas nos 

cobram sobre esse assunto. Na nova 

gestão do Dr. Sato e do Piti, espero 

que incluam os condomínios, pois a 

cidade ficou bem clara com as 

lâmpadas de LED, mas as áreas dos 

condomínios ficaram escuras”, 

comentou em plenário.

Na 10ª Sessão Ordinária, 
dada em 27 de abril de 
2021, a Câmara Municipal 
de Jandira aprovou por 
unanimidade dois 
requerimentos escritos 
pelo presidente da Casa, 
Franklin Venancio da Silva 
Netto (PTB). No primeiro, 
de número 180/21, o 
vereador pediu à Prefeitura 
a realização de 
benfeitorias na Unidade de 
Saúde do Parque Santa 
Tereza, como a instalação 
de ar condicionado na sala 
de vacinação e de 
ventiladores nas demais 
salas e a manutenção do 
elevador.

Franklin cobrou ainda a 
finalização da execução do 
contrato com a empresa 
responsável pela reforma 
do local, com a limpeza, 
correção na pintura, troca 
das portas danificadas, 
reparo nas rachaduras, 
dentre outros itens a serem 
verificados pelo setor 

competente. 

De acordo com o 
parlamentar, a solicitação 
foi elaborada após uma 
visita à unidade e a 
constatação de 
irregularidades. “O posto 
não tem ar condicionado 
no setor de vacina e na 
sala de médicos – não há 
sequer ventiladores. A 
unidade é nova, mas você 
pensa que é velha, pois a 
obra foi entregue toda 

suja, cheia de tinta, as 
portas quebradas. É uma 
vergonha. O esgoto 
explodiu. [...] A empresa 
alega que faliu e não tem 
como voltar para refazer o 
serviço. E o elevador? 
Como você instala um 
elevador que não 
funciona?”, questionou em 
plenário.

Na mesma sessão, o 
presidente também 
apresentou o documento 
181/21, no qual requereu a 
construção de um 
complexo esportivo no 
bairro do Brotinho. Além 
da troca da grama natural 
do campo por sintética, ele 
sugeriu ainda a reforma da 
quadra do ginásio de 
esportes, atendendo ao 
padrão de medidas oficiais, 
e a construção de uma 
pista de skate no terreno 
existente ao lado ginásio.

‘‘A unidade é 
nova, mas você 
pensa que é 
velha, pois a obra 
foi entregue toda 
suja, cheia de 
tinta, as portas 
quebradas. É 
uma vergonha. O 
esgoto explodiu’’

Vereador Beda quer que a Prefeitura realize a troca das lâmpadas antigas, 
consideradas de baixa eficiência atualmente

Dentre as medidas, Franklin Venancio busca a instalação de ar condicionado na sala 
de vacinação, a manutenção do elevador e a instalação de ventiladores nas demais 
salas da unidade

Parlamentar requisita iluminação LED em ruas 
de Jandira

Presidente cobra melhorias à Unidade de 
Saúde do Parque Santa Tereza
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A Câmara Municipal de Jandira aprovou por 
unanimidade o Projeto de Lei nº 23/21 
durante a 10ª Sessão Ordinária, realizada no 
dia 27 de abril de 2021. Redigida pelo 
vereador Gilson Rodrigues de Souza 
(PRTB), o “Pastor Gilson”, a proposição 
pretende considerar a atividade religiosa 
como essencial ao atendimento das 
necessidades da comunidade, mesmo em 
circunstâncias que justifiquem a decretação 
de estado de emergência ou calamidade.

Ao elaborar o texto, o parlamentar se 
fundamentou nos princípios da liberdade de 
consciência e no livre exercício dos cultos 
religiosos, que garante a proteção aos locais 
de culto e às liturgias, previstos pela 
Constituição Federal. “Tal projeto tem por 
finalidade garantir a atividade religiosa como 
essencial, pois reconhecemos que a fé se 
apresenta como fator determinante para o 
equilíbrio psicológico e emocional da 
população, desenvolvendo o ser humano em 

sua plenitude, além da prestação de serviços 
sociais ao município”, justificou. No entanto, 
Pastor Gilson esclareceu que as entidades 
religiosas precisam continuar respeitando as 
normas para enfrentamento das situações de 
emergência ou calamidade, estabelecidas 
pelas autoridades competentes.

Na ocasião, o vereador também apresentou o 
requerimento 179/21, no qual sugeriu à 
Prefeitura a incorporação como patrimônio 
público de um terreno localizado entre a Rua 
Nicolau Mayevsky e o Cemitério Municipal. 
No local existe um campo de futebol cuja 
manutenção vem sendo feita pelos próprios 
munícipes há anos. “Solicito a formalização 
legal desta área para investimentos públicos 
futuros através de possíveis emendas, 
convênios federais e estaduais, programas de 
repasse e verba municipal”, defendeu. 
Ambas as matérias seguiram para apreciação 
do Poder Executivo.

Pastor Gilson, autor da proposta, se embasou nos princípios da liberdade de crença e 
no livre exercício de cultos religiosos; ele destacou, entretanto, que as entidades 
devem observar as normas para enfrentamento de situações de emergência ou 
calamidade, expedidas pelas autoridades competentes

Sugerida por Marcio Oliveira, medida busca reduzir o descarte irregular de materiais 
na cidade

Projeto considera essencial a atividade religiosa 
no município de Jandira

Vereador solicita implantação de ecoponto em 
Jandira

Na 10ª Sessão Ordinária, 
realizada em 27 de abril de 
2021, o vereador Marcio Odair 
Nascimento de Oliveira 
(Cidadania), o “Marcio 
Oliveira”, apresentou à 
Câmara Municipal de Jandira 
o requerimento 175/21. O 
documento pediu à Prefeitura a 
implantação de um ecoponto 
para descarte de materiais 
recicláveis na cidade.

No texto, Marcio Oliveira 
explicou que os ecopontos são 
espaços destinados à coleta de 
objetos e materiais que não 
devem ser descartados no lixo 
comum, devido ao grande 
volume ou à necessidade de 
tratamento específico, a fim de 
evitar contaminação e danos 
ambientais. “Essa iniciativa 

vai deixar nossa cidade um 
pouco mais limpa e vai auxiliar 
a nossa população”, concluiu 
durante a sessão.

Na mesma data, o parlamentar 
também colocou o requerimento 
174/21, no qual indicou a 
instalação de um guard rail na 
calçada da Rua Jade, na Vila 
Ercília. Como justificativa, o 
parlamentar demonstrou 
preocupação com os cidadãos 
que passam pelo local, 
especialmente as crianças que 
frequentam a EMEB Ayrton 
Senna. O vereador Marcos da 
Silva Ferreira (Podemos), o 
“Beda”, subscreveu o 
requerimento a pedido do autor.
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O vereador Marcos Danilo de Sousa 
(PTB), o “Markinhos”, colocou em 
destaque a discussão do requerimento 
167/21 na 10ª Sessão Ordinária, em 27 de 
abril de 2021. Nele, o autor recomendou à 
Prefeitura a adesão ao coquetel Regn-
CoV2 (que inclui os remédios casirivimabe 

e indevimabe), um novo tratamento 
hospitalar contra a COVID-19 autorizado 
pela ANVISA.

Para o vereador, casos graves da doença 
poderão ser evitados com o uso do novo 
medicamento. “Infelizmente, eu perdi meu 

sogro e minha sogra [para a COVID-19] 
num espaço de 15 dias. Tenho um amigo 
que perdeu o irmão, a irmã e um cunhado 
em menos de 45 dias. Assim, esse coquetel 
pode ser muito importante. Ele não vai 
poder ser usado por qualquer um, nem ser 
comprado em farmácias. Só vai poder ser 
usado nos hospitais. [...] Estamos pedindo 
algo aprovado pela ANVISA. Não sou eu, 
é a ciência que está dizendo que o 
medicamento pode ajudar a combater os 
quadros graves de COVID-19”, 
compartilhou o vereador.

Em outro requerimento, de número 168/21, 
Markinhos aproveitou para sugerir que a 
Secretaria Municipal de Saúde solicitasse, 
junto ao governo de São Paulo, 
informações relativas ao fornecimento de 
aparelhos auditivos aos munícipes. 
Segundo ele, o atendimento da demanda 
vai contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida dessa população. 

O vereador Josenildo Ribeiro de Freitas 
(PL), o “Véinho”, colocou em votação o 
requerimento 176/21 durante a 10ª Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de Jandira, 
dada no dia 27 de abril de 2021. O texto 
pede à Prefeitura que oficie a empresa 
concessionária CCR Via Oeste para que 
seja construída uma passarela interligando 
a estação de trem ao terminal rodoviário, 
no centro da cidade.

De acordo com o parlamentar, a solicitação 
visa oferecer mais segurança e eficiência 
para os usuários do sistema de transporte 
público. “Nós temos que fazer um 
movimento a respeito dessa passarela. A 
CCR ganhou a licitação para operar a linha 
Diamante, então creio que uma empresa 
terceirizada vai dar mais atenção, não vai 
ter mais aquela burocracia de governo, 
nem a politicagem. [...] É um momento 
difícil, afinal quantas pessoas já perdemos 
aqui na frente? Quantas pessoas foram 
atropeladas nessa avenida? Precisamos nos 

mobilizar, quem sabe até fazer um abaixo 
assinado, colhendo assinaturas, e levar para 
São Paulo”, desabafou em plenário.

Por intermédio do mesmo documento, 
Véinho aproveitou a oportunidade para 
cobrar ainda uma reforma geral na frente 
da estação, com a poda do canteiro, reparo 
na iluminação, limpeza e manutenção das 

escadas. Após aprovação em plenário, o 
requerimento seguiu para as mãos do 
prefeito Henri Hajime Sato (PSDB), o “Dr. 
Sato”. Durante a sessão, Véinho convidou 
os vereadores Franklin Venancio da Silva 
Netto (PTB) e Gilson Rodrigues de Souza 
(PRTB), o “Pastor Gilson”, para 
subscreverem a matéria.

Com o agravamento da pandemia, vereador Markinhos sugeriu que o município tome 
providências para ter acesso ao coquetel de medicamentos chamado Regn-CoV2, que 
inclui os remédios casirivimabe e indevimabe

No mesmo requerimento, Véinho aproveitou para cobrar ainda uma reforma geral na 
frente da estação

Requerimento cobra adesão de Jandira ao 
tratamento contra a COVID-19 autorizado pela 

ANVISA

Vereador recomenda construção de passarela 
entre a estação de trem e o terminal rodoviário
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