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Prefeito discursa na tribuna da Câmara
Municipal de Jandira
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Câmara Municipal concede Moção de Aplausos à
Comunidade Kolping de Jandira

Câmara Municipal de Jandira aprova moções em prol dos
proﬁssionais de Enfermagem

Homenagem foi feita pelo vereador Fábio Betera; além dos funcionários marcarem presença em
plenário, o presidente da entidade fez uso da tribuna a ﬁm de agradecer a manifestação de apoio da
Casa e discorrer de maneira breve sobre o papel da instituição no município

Moção apresentada por Markinhos demonstrou apoio à instituição de piso salarial
nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, conforme prevê
projeto que tramita no Senado;

Parlamentar sugere inclusão de acupuntura no AMEJ

Em Jandira, moções homenageiam assistentes sociais e
sobrevivente da COVID-19

De acordo com o vereador Cebolinha, a solicitação partiu dos próprios munícipes, que
atualmente buscam o procedimento em outras cidades

Apresentada pelos vereadores Franklin Venancio e Léo da Feira, primeira moção
celebrou o “Dia Mundial do Serviço Social”; segunda moção, colocada pelo vereador
Márcio Oliveira

Parlamentar quer manutenção de praça existente no bairro
Figueirão

Presidente da Câmara pede concessão de terreno para a
APAE de Jandira

Para Cláudio do Moussão, além de limpeza, local precisa passar por reforma para se
tornar mais acessível a deﬁcientes físicos

Segundo Franklin Venancio, entidade se desdobra para arcar com os atuais custos de
aluguel, que poderiam ser revertidos para o atendimento da pessoa com deﬁciência

Projeto de Lei institui atendimento prioritário às pessoas em
tratamento contra o câncer

Câmara oferece novo curso de capacitação aos servidores
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Redigido pelo presidente Franklin Venancio, Projeto de Lei visa facilitar

ratilicaf asiv ieL ed otejorP ,oicnaneV nilknarF etnediserp olep odigideR

Redigida pelo vereador Anderson Apolo, matéria tem por ﬁnalidade atenuar o
as relações entre funcionários e munícipes, bem como melhorar o
sofrimento e garantir mais dignidade aos pacientes oncológicos

Ministradas pelo coach Rodrigo Delarmelino entre os dias 19 e 21 de maio, palestras
o rarohlem omoc meb ,sepicínum e soiránoicnuf ertne seõçaler sa
abordaram o atendimento ao público sob o enfoque da qualidade

Em Jandira, vereador sugere instalação de brinquedos
adaptados a crianças com deﬁciência

Demonstrativo de Despesas 1º Quadrimestre

esquema de segurança dos órgãos públicos
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Redigido pelo presidente Franklin Venancio, Projeto de Lei visa facilitar

ratilicaf asiv ieL ed otejorP ,oicnaneV nilknarF etnediserp olep odigideR

Como justiﬁcativa, Marcio Oliveira frisou a importância de garantir lazer e ambientes
as relações entre funcionários e munícipes, bem como melhorar o
mais inclusivos para as crianças com deﬁciência ou mobilidade reduzida
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Participe
Assista nossas sessões ao vivo, presencial ou pelo nosso site [ camarajandira.sp.gov.br ] ou canal do Youtube [ Câmara Municipal de Jandira]
Rua Rubens Lopes da Silva, 100 | Centro | Jandira/SP | 06600-035

Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br
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PÁG. 02

Tribuna da Câmara recebe prefeito de Jandira
Doutor Sato apresentou o Plano de Metas de sua gestão e discursou sobre seus
primeiros meses à frente da Prefeitura

A 12ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Jandira, ocorrida em 11 de
maio de 2021, contou com a presença do
prefeito Henri Hajime Sato (PSDB), o “Dr.
Sato”. O atual chefe do Executivo
prestigiou a primeira metade da sessão e,
antes do intervalo regimental, fez uso da
tribuna por pouco mais de uma hora. Nesse
período, ele apresentou o Plano de Metas
de sua gestão, discorrendo detalhadamente
sobre as próximas políticas públicas a
serem implantadas.
“A cidade terá um plano de metas que
contempla o que o povo mais anseia. É um
plano corajoso e viável, que leva em conta
meus compromissos de campanha e as
reivindicações dos nobres vereadores e da
população em geral”, defendeu ele. No que
diz respeito a investimentos futuros, o
prefeito elencou algumas das próximas
ações da Prefeitura, como a criação da feira
noturna, ampliação do plantio de árvores,
EXPEDIENTE

aquisição de base móvel da GCM (Guarda
Civil Municipal), reforma das unidades
educacionais existentes e construção de
mais creches e escolas, ampliação da
iluminação pública por LED, criação de
grupos teatrais e valorização de artistas
locais, bem como a construção do PS
infantil e do Hospital Municipal, dentre
outras iniciativas.
Dr. Sato aproveitou a oportunidade para
discursar ainda sobre seus primeiros meses
à frente do Poder Executivo municipal.
“Acompanhei de perto, lado a lado, a
gestão do CCC (Centro de Combate ao
Coronavírus). Então decidimos dobrar o
número de leitos, para mais de vinte para
ser mais exato. [...] Recentemente, com o
auxílio da Câmara Municipal, realizamos a
contratação de cerca de 120 proﬁssionais
ligados à área da Saúde, com o intuito de
melhorar o atendimento do nosso povo,
pois essa é a minha maior missão e meu

compromisso com a população. Também
retomamos a ROMU (Ronda Ostensiva
Municipal), uma equipe especializada da
GCM que é ﬁrme no combate ao crime e
protege de forma efetiva a nossa cidade”,
resumiu.
Embora muito otimismo tenha permeado
seu discurso, os desaﬁos do município
também foram abordados, especialmente
diante da crise sanitária da COVID-19. Em
plenário, o prefeito alertou:
“Esse foi um início de governo um tanto
atípico, com mais diﬁculdades do que o
comum, pois passamos por uma pandemia
– e ainda estamos passando. Nós temos que
ter a consciência de que uma próxima onda
está por vir. Por isso, temos que dar
continuidade a todos os protocolos de
prevenção. São medidas simples: álcool
em gel, máscara e distanciamento social
inteligente”.
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Câmara Municipal concede Moção de Aplausos à
Comunidade Kolping de Jandira
Homenagem foi feita pelo vereador Fábio Betera; além dos funcionários marcarem presença em
plenário, o presidente da entidade fez uso da tribuna a ﬁm de agradecer a manifestação de
apoio da Casa e discorrer de maneira breve sobre o papel da instituição no município
Por unanimidade, os vereadores da Câmara
Municipal de Jandira aprovaram a Moção
de Aplausos nº 190/21 na 11ª Sessão
Ordinária, dada em 04 de maio de 2021.
Elaborado pelo vereador Fábio Camilo dos
Santos (PT), o “Fábio Betera”, o
documento busca reconhecer o trabalho
desenvolvido por todos os funcionários e
voluntários da Comunidade Kolping de
Jandira, que atua no município há 47 anos.
“A Comunidade Kolping de Jandira, sem
ﬁns lucrativos, vem fazendo um trabalho
de destaque na cidade, formando e levando
educação, afeto e desenvolvimento
humano para 132 crianças de Jandira
[atualmente]”, defendeu o autor. Os demais
parlamentares também aproveitaram a
oportunidade para demonstrar respeito e
apoio à instituição.
Pouco antes do encerramento da sessão, o
atual presidente da Comunidade Kolping
Jandira, Edson Alves de Souza, fez uso da
tribuna durante cerca de dez minutos. Ele
agradeceu o reconhecimento da Casa de
Leis e, de maneira sucinta, elencou as
principais atividades desempenhadas pela
entidade, assim como as diﬁculdades

enfrentadas nos últimos meses.
“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.

Em Jandira, propositura autoriza convênio para
testagem em massa para a COVID-19
Elaborada pelo vereador Pastor Gilson, proposta tem o intuito de identiﬁcar os
infectados pela doença, minimizando o risco de novas contaminações

A Câmara Municipal de Jandira aprovou
por unanimidade o Projeto de Lei nº 24/21
durante a 11ª Sessão Ordinária, realizada
em 04 de maio de 2021. De autoria do
vereador Gilson Rodrigues de Souza

(PRTB), o “Pastor Gilson”, a matéria
pretende autorizar o Poder Executivo a
ﬁrmar convênios com laboratórios e
prefeituras para testagem em massa da
população jandirense para a COVID-19.
“A proposta deste projeto de lei está na
prevenção, por meio de um programa de
testagem em massa com planejamento,
para facilitar as medidas de combate à
COVID-19”, justiﬁca o autor. O texto
prevê ainda que a execução dos testes
seguirá os critérios e planejamento
estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Saúde da cidade. Além disso, os preços
praticados pelo laboratório deverão ser os
mesmos constantes na tabela do SUS
(Sistema Único de Saúde).
Na ocasião, Pastor Gilson também colocou
em votação dois requerimentos. O
primeiro, de número 186/21, solicitou à

Prefeitura o recapeamento asfáltico das
ruas Itambé, Igaro, Itajaí, Iguaçu e Elza
Ghedini, localizadas no Jardim Nossa
Senhora de Fátima. Segundo o
parlamentar, a situação das vias está
crítica, o que diﬁculta o tráfego e
potencializa o risco de acidentes.
Por sua vez, o requerimento 188/21
sugeriu a instalação de câmeras de
segurança nos seguintes espaços públicos:
ginásio de esportes do Brotinho, EMEB
Vivico Pereira, EMEB Leonel de Moura
Brizola Engenheiro, EMEB Comecinho de
Vida, EMEB Pedrina Benedita Dias,
EMEB Antônio de Oliveira, EMEIEF
Satiro Alves de Souza, CRAS do Sagrado
Coração e cemitério municipal. Para o
vereador, a iniciativa deve inibir o descarte
irregular de entulho nos locais.

Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br
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PÁG. 04

Parlamentar sugere inclusão de
acupuntura no AMEJ
De acordo com o vereador Cebolinha, a solicitação partiu dos próprios
munícipes, que atualmente buscam o procedimento em outras cidades
O requerimento 189/21, redigido pelo
vereador Cícero Amadeu Romero Duca
(PTB), o “Cebolinha”, passou pela Câmara
Municipal de Jandira na 11ª Sessão
Ordinária, ocorrida no dia 04 de maio de
2021. No documento, o parlamentar cobrou a
inclusão da acupuntura nos serviços
oferecidos pelo AMEJ (Ambulatório Médico
Especializado de Jandira).
Cebolinha explicou que o pedido partiu dos
próprios munícipes, que reclamam de ter que
buscar a realização do procedimento em
outras cidades. “Essa técnica trata doenças
respiratórias, dores de cabeça, problemas
ortopédicos e emocionais, melhora as noites
de sono. Além disso, a acupuntura pode ser
usada em crianças, adultos e idosos”,
pontuou o vereador.

Requerimento cobra construção de hospital
municipal em Jandira
Elaborado pelo vereador Fábio Betera e subscrito pelos demais parlamentares,
documento seguiu para as mãos do prefeito Dr. Sato
O vereador Fábio Camilo dos

requerimento já vem se

Santos (PT), o “Fábio Betera”,

arrastando há muitos anos. [...] A

apresentou à Câmara Municipal

cidade clama por saúde e quer a

de Jandira o requerimento 191/21

construção de um hospital, por

durante a 11ª Sessão Ordinária,

isso a população votou em um

em 04 de maio de 2021. O
documento cobrou da Prefeitura,
em caráter de extrema urgência, a
construção imediata do Hospital
Municipal de Jandira nos termos

médico. Eu creio que o Dr. Sato
vai receber [a solicitação] de
braços abertos”, comentou Betera
em plenário.

do acordo formalizado em abril

Como forma de dar mais força ao

de 2014 entre o município e o

documento, todos os

Governo do Estado.

parlamentares decidiram

Como justiﬁcativa, o parlamentar

subscrevê-lo. Após aprovação

mencionou as elevadas taxas de

unânime na Casa de Leis, o texto

ocupação da UPA (Unidade de

seguiu para a análise do Poder

Pronto Atendimento). “Esse

Executivo.
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Parlamentar quer manutenção de praça
existente no bairro Figueirão
Para Cláudio do Moussão, além de limpeza, local precisa passar por
reforma para se tornar mais acessível a deﬁcientes físicos
O vereador Cláudio Roberto de
Carvalho (Republicanos), o
“Cláudio do Moussão”, colocou
em votação o requerimento
215/21 durante a 12ª Sessão
Ordinária da Câmara Municipal
de Jandira, em 11 de maio de
2021. Aprovado na data, o
documento pediu à Prefeitura a
manutenção geral da praça
existente na Rua Hildebrando
Firmino Lino da Costa, no bairro
Figueirão.
De acordo com o autor, os
moradores têm diﬁculdade em
transitar pelo local por conta da

sujeira e do mato alto. “O pedido
é pertinente e de extrema
urgência, pois assim zelamos pela
segurança dos munícipes”, alegou.
Na mesma sessão, Cláudio do
Moussão também apresentou o
requerimento 216/21, no qual
reivindicou a realização de estudo
para colocação de iluminação nos
postes da Rua José Ribeiro, no
Jardim Brotinho. Ao elaborar o
pedido, o parlamentar considerou
que a rua ﬁca muito escura ao
anoitecer, podendo tornar os
transeuntes alvos de assalto.

Presidente sugere plano uniﬁcado de carreira e
remuneração aos proﬁssionais da Educação
Segundo o vereador Franklin Venancio, essa é uma demanda antiga dos monitores
escolares, que deve trazer mais economia aos cofres públicos e maior eﬁciência ao
processo de aprendizagem infantil
O requerimento 204/21, de
autoria do presidente Franklin
Venancio da Silva Netto
(PTB), passou pela Câmara
Municipal de Jandira na 12ª
Sessão Ordinária, acontecida
em 11 de maio de 2021. Nele,
o vereador pediu à Prefeitura
o encaminhamento ao
Legislativo de um projeto de
lei alterando a Lei
Complementar nº 59, de 24
de fevereiro de 2014, que
dispõe sobre o plano
uniﬁcado de carreira e
remuneração dos
proﬁssionais da Educação de
Jandira.
“A solicitação visa trazer
maior economia aos cofres
públicos e dar mais eﬁciência
ao processo de aprendizagem
infantil”, sustenta o texto.
Para tanto, Franklin Venancio

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

encaminhou ao Poder
Executivo um anteprojeto
detalhado sobre o assunto,
anexado ao requerimento.
Durante a sessão,
representantes dos monitores
escolares estiveram em
plenário a ﬁm de manifestar
apoio ao pedido.
Outro requerimento
apresentado pelo presidente
foi o de número 210/21, no
qual reivindicou que a
Prefeitura encaminhe à Casa
de Leis a lista de entrega dos
“kits merenda” – ou cestas
básicas – por unidade escolar,
contendo nome do aluno, data
da retirada, dados de quem
retirou e cópia dos recibos
assinados. Ao fazer a
solicitação, o parlamentar
levou em consideração seu
papel ﬁscalizador.
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PÁG. 06

Projeto de Lei institui atendimento prioritário às
pessoas em tratamento contra o câncer
Redigida pelo vereador Anderson Apolo, matéria tem por ﬁnalidade atenuar o
sofrimento e garantir mais dignidade aos pacientes oncológicos
mais dignidade aos pacientes oncológicos.
“É de conhecimento comum que os
tratamentos de câncer causam intenso
cansaço e fadiga aos pacientes, além de
debilitar a saúde de maneira geral. Dessa
forma, tarefas consideradas como sendo
extremamente simples, como comparecer a
um órgão público ou ir ao banco, podem se
transformar em compromissos difíceis de
serem realizados”, justiﬁca.
Para comprovar a necessidade do
atendimento prioritário, o texto prevê que o
A Câmara Municipal de Jandira aprovou
por unanimidade o Projeto de Lei nº 25/21
na 12ª Sessão Ordinária, ocorrida no dia 11
de maio de 2021. Elaborada pelo vereador
Anderson Teixeira de Oliveira (PL), o
“Anderson Apolo”, a matéria institui o

atendimento prioritário às pessoas em
tratamento contra o câncer nos
estabelecimentos que prestam serviços ao
público no município.
O autor explica que o projeto tem por
ﬁnalidade atenuar o sofrimento e garantir

paciente esteja munido de declaração
médica ou documento equivalente que
ateste a enfermidade. Após aprovação, a
matéria seguiu para as mãos do prefeito
Henri Hajime Sato (PSDB), o “Dr. Sato”.

Requerimento recomenda pronto atendimento
infantil 24h na UBS do Parque Santa Tereza
Segundo o vereador Markinhos, autor do documento, a iniciativa poderia desafogar o
ﬂuxo de atendimentos na UPA central
O vereador Marcos Danilo de
Sousa (PTB), o “Markinhos”,
apresentou à Câmara Municipal
de Jandira dois requerimentos
durante a 12ª Sessão Ordinária,
realizada em 11 de maio de
2021. No primeiro, de número
208/21, o parlamentar cobrou da
Prefeitura a realização de estudo
para que a UBS (Unidade
Básica de Saúde) do Parque
Santa Tereza possua pronto
atendimento infantil 24 horas.
Markinhos aﬁrmou que a
medida busca contemplar os
munícipes que moram longe do
centro, além de desafogar o
ﬂuxo de atendimentos na UPA
(Unidade de Pronto

Atendimento).
Por sua vez, o requerimento
222/21 aconselhou que a
manutenção e a conservação do
elevador sejam incluídas como
prioridade no projeto de
modernização proposto pela
empresa vencedora da
concessão das linhas 8Diamante e 9-Esmeralda. “Há
inúmeras reclamações de
munícipes que utilizam a
estação de trem, uma vez que é
comum se depararem com o
elevador quebrado, dentre
outros problemas de
manutenção”, relatou.

Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br
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Em Jandira, vereador sugere instalação de
brinquedos adaptados a crianças com deﬁciência
Como justiﬁcativa, Marcio Oliveira frisou a importância de garantir lazer e ambientes
mais inclusivos para as crianças com deﬁciência ou mobilidade reduzida
“A criança e o
adolescente têm direito
a informação, cultura,
lazer, esportes,
diversões, espetáculos e
produtos e serviços que
respeitem sua condição
peculiar de pessoa em
desenvolvimento”,
prevê o artigo 71 do
Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA).
Respeitando tal
premissa, a Câmara
Municipal de Jandira
aprovou o requerimento
235/21 na 13ª Sessão
Ordinária, realizada em
18 de maio de 2021.
Escrito pelo vereador
Marcio Odair
Nascimento de Oliveira
(Cidadania), o “Marcio
Oliveira”, o documento

pediu que a Prefeitura
instalasse brinquedos
adaptados às crianças
com deﬁciência ou
mobilidade reduzida
nos parques e praças da
cidade.
O parlamentar justiﬁcou
seu pedido lembrando a
importância de criar
ambientes mais
inclusivos, que
garantam a inclusão
social e o direito ao
lazer assegurado às
crianças com
deﬁciência, previstos
pelo ECA. “Eu
presenciei várias vezes,
principalmente aqui no
centro de Jandira, o
brilho nos olhos de
crianças em cadeiras de
roda, por exemplo,

vendo outras brincarem
no balanço, no giragira. Essa criança
também tem direitos e
também quer brincar”,
argumentou durante a
sessão.
Na mesma ocasião, o
vereador encaminhou
ainda outro documento,
de número 236/21,
solicitando a limpeza e
a roçagem nas margens
do Rio Barueri-Mirim,
bem como o
desassoreamento
preventivo. Segundo
ele, o texto busca tornar
a cidade mais bonita e
bem cuidada. Depois de
aprovados, ambos
foram remetidos para a
análise do Executivo.

Vereador chama atenção para as pessoas em
situação de rua em Jandira
Escrito por Véinho, requerimento cobrou disponibilização de local para banho, troca
de roupas e realização de refeições
O requerimento 212/21,
elaborado pelo vereador
Josenildo Ribeiro de Freitas (PL),
o “Véinho”, foi discutido e
colocado em votação na 12ª
Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Jandira, em 11 de
maio de 2021. Aprovado pelos
demais parlamentares, o texto
requisitou à Prefeitura
providências em relação ao
atendimento das pessoas em
situação de rua na cidade, tanto
no inverno quanto durante o
período da pandemia de COVID19.
“Os dias com temperaturas mais
baixas podem se tornar um

verdadeiro pesadelo para a
população mais vulnerável, que
vive nas ruas da cidade”, frisou.
No documento, o vereador
sugeriu que um local para banho,
troca de roupas e realização de
refeições seja disponibilizado
para essa camada da população.
Na mesma sessão, Véinho
também apresentou o
requerimento 213/21, cobrando a
reforma da bica, do muro e a
manutenção da academia ao ar
livre localizados na Rua Martin
Luther King, na Vila Rolim.
Ambos os documentos foram
aprovados pela Casa e remetidos
ao Poder Executivo.
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Câmara Municipal de Jandira aprova moções em
prol dos proﬁssionais de Enfermagem
Moção apresentada por Markinhos demonstrou apoio à instituição de piso salarial
nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, conforme prevê
projeto que tramita no Senado; colocada pelo vereador Léo da Feira e pelo presidente
Franklin Venancio, a segunda moção homenageou os proﬁssionais da área pelo Dia
Internacional da Enfermagem
A pandemia da COVID-19 explicitou a
importância da área da Enfermagem, assim
como a necessidade urgente de valorização
da categoria. Nesse contexto, a Câmara
Municipal de Jandira aprovou por
unanimidade duas moções em prol dos
proﬁssionais de Enfermagem. A Moção nº
05/21 foi apresentada pelo vereador Marcos
Danilo de Sousa (PTB), o “Markinhos”, e
subscrita pelos demais parlamentares.
O objetivo do documento é destacar o
posicionamento favorável do Legislativo
jandirense sobre o Projeto de Lei
2564/2020, de autoria do senador Fabiano
Contarato, que altera a Lei nº 7498/1986 e
pretende instituir o piso salarial nacional e a
carga horária de parteiras, enfermeiros,
técnicos e auxiliares de Enfermagem.
Conforme o proponente, a reﬂexão sobre a
relevância histórica da Enfermagem é
imprescindível. Ele considerou ainda o
caráter essencial dos proﬁssionais da área
diante da emergência internacional de saúde
pública decorrente da COVID-19. “A
Enfermagem e suas atividades auxiliares
colocam em risco a própria vida para salvar

a vida de outras pessoas e,
surpreendentemente, continuam
desvalorizados por todo o Brasil”,
evidenciou o texto.
Por sua vez, a Moção nº 06/21 registrou na
Casa de Leis aplausos aos referidos
proﬁssionais pelo “Dia Internacional da
Enfermagem”, celebrado em 12 de maio de
2021, sendo um trabalho conjunto do
vereador Leandro José Moreau (PMN), o
“Léo da Feira”, e do presidente Franklin
Venancio da Silva Netto (PTB). “É muito
importante que toda a sociedade respeite e

valorize cada vez mais estes proﬁssionais,
que são dignos da nossa eterna gratidão e
reverência”, defenderam. A matéria lembrou
ainda a relevância da categoria nesse
período de pandemia.
Em plenário, cerca de 35 integrantes da rede
municipal de saúde receberam o certiﬁcado
das mãos dos vereadores.
Em plenário, cerca de 35 integrantes da rede
municipal de saúde receberam o certiﬁcado
das mãos dos vereadores.

Vereador reivindica ampliação e reforma de
creche na Vila Eneide
Proposto por Léo da Feira, requerimento considera que a ampliação do
sistema de creches possibilitaria uma maior inserção dos pais no
mercado de trabalho
O requerimento 251/21 passou
pela Câmara Municipal de
Jandira na 14ª Sessão Ordinária,
ocorrida no dia 25 de maio de
2021. Elaborado pelo vereador
Leandro José Moreau (PMN), o
“Léo da Feira”, o documento
requisitou à Prefeitura a
ampliação e a reforma da creche
Wagner Alfredo Paschoalin,
localizada na Vila Eneide. Além
de ressaltar o direito das
crianças à Educação, o
parlamentar argumentou que a
ampliação do sistema de creches
gera benefícios à sociedade
como um todo, uma vez que

permite aos pais uma maior
participação no mercado de
trabalho.
“A creche está num espaço de
quase 800 metros quadrados e
possui apenas três salas. Há
cerca de 80 crianças
matriculadas numa creche que
tem que atender ainda a
demanda dos bairros Vila
Eunice, Lindomar e Tereza”,
protestou. Durante a sessão, Léo
da Feira convidou o vereador
Gilson Rodrigues de Souza
(PRTB), o “Pastor Gilson”, para
subscrever seu requerimento.
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Em Jandira, moções homenageiam assistentes
sociais e sobrevivente da COVID-19
Apresentada pelos vereadores Franklin Venancio e Léo da Feira, primeira moção celebrou o “Dia
Mundial do Serviço Social”; segunda moção, colocada pelo vereador Márcio Oliveira, registrou
aplausos à munícipe Kelly Cristina de Menezes, que travou uma batalha de quase dois meses
contra a COVID-19

A Câmara Municipal de Jandira
aprovou, de forma unânime,
duas Moções de Aplausos
durante a 14ª Sessão Ordinária,
passada em 25 de maio de 2021.
A Moção nº 07/21 foi subscrita
pelos vereadores Franklin
Venancio da Silva Netto (PTB),
atual presidente da Casa de
Leis, e Leandro José Moreau
(PMN), o “Léo da Feira”. O
objetivo do documento foi
marcar o “Dia Mundial do
Serviço Social”, celebrado no
dia 15 de maio, homenageando

os assistentes sociais que atuam
na cidade.
Em plenário, os autores
destacaram o papel
preponderante desempenhado
por tais proﬁssionais, em
especial no que diz respeito ao
suporte e acolhimento da
população em situação de
vulnerabilidade. “Dentre tantas
outras ações, os assistentes
sociais são legítimos
precursores e defensores do
princípio da dignidade da
pessoa humana, contemplado na

Constituição Federal de 1988”,
concluíram.
Por sua vez, a Moção nº 08/21
foi elaborada pelo vereador
Marcio Odair Nascimento de
Oliveira (Cidadania), o “Marcio
Oliveira”. O documento saudou
a munícipe Kelly Cristina de
Menezes por ter sobrevivido à
COVID-19, após uma batalha
de quase dois meses contra a
doença.
“Essa guerreira ﬁcou mais de 50
dias internada, foi intubada duas
vezes e chegou a ser

desenganada pelos médicos. No
entanto, ela nunca perdeu a fé
em Deus. [...] Hoje ela está aqui
do meu lado, bem viva, e eu
estou até emocionado. É um
exemplo de luta e superação,
um sinal de que nós iremos
vencer essa doença”, comentou
em plenário. O parlamentar
aproveitou a oportunidade para
cumprimentar ainda todos os
proﬁssionais da Saúde que se
empenharam na recuperação de
Kelly.

Projeto propõe disponibilização de alfabeto em
Libras nos estabelecimentos de Jandira
Redigido por Ronaldo da Farmácia, texto tem o objetivo
de garantir acessibilidade e compreensão à população
surda ou com qualquer grau de perda auditiva
O vereador Ronaldo Barion,
o “Ronaldo da Farmácia”,
colocou em votação o
Projeto de Lei nº 37/21, de
sua autoria, durante a 14ª
Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Jandira, em 25
de maio de 2021. A
propositura trata da aﬁxação
do alfabeto em Libras
(Língua Brasileira de
Sinais) nos estabelecimentos
públicos e privados de

Jandira, visando promover
acessibilidade plena e
compreensão à população
surda ou com qualquer grau
de perda auditiva.
“O projeto tem por
ﬁnalidade assegurar uma
melhor intercomunicação
entre duas línguas
diferentes, a oral e a de
sinais, a ﬁm de superar a
barreira na comunicação”,
justiﬁcou. De acordo com o
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parlamentar, dados do
Serviço Social revelam que
há cerca de 400 munícipes
portadores de deﬁciência
auditiva na cidade.
A iniciativa, amplamente
elogiada pelos demais
parlamentares, obteve
aprovação unânime na Casa
de Leis e seguiu para
apreciação do Poder
Executivo.
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Presidente da Câmara pede concessão de
terreno para a APAE de Jandira
Segundo Franklin Venancio, entidade se desdobra para arcar com os atuais custos de
aluguel, que poderiam ser revertidos para o atendimento da pessoa com deﬁciência
A Câmara Municipal de Jandira
colocou em votação o requerimento
258/21, de autoria do presidente
Franklin Venancio da Silva Netto
(PTB), durante a 14ª Sessão
Ordinária em 25 de maio de 2021.
Aprovado pelos demais
parlamentares, o documento sugeriu
à Prefeitura a concessão de um
terreno para a APAE (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais) de
Jandira.
No texto, o vereador esclareceu que
a APAE é uma entidade sem ﬁns
lucrativos que oferece atendimento
clínico visando o desenvolvimento
físico, mental e intelectual das

pessoas com deﬁciência. “Em nossa
cidade, esta importante associação
vem se desdobrando para conseguir
arcar com os custos de aluguel, que
poderiam ser investidos diretamente
na atenção da pessoa com
deﬁciência”, defendeu.
Na mesma data, Franklin Venancio
também apresentou o requerimento
259/21. Nele, o presidente solicitou
à Prefeitura a declaração de utilidade
pública e a certiﬁcação da
Associação de Engenheiros e
Técnicos de Jandira (AAETJan).
Ambos os documentos seguiram
para as mãos do prefeito Henri
Hajime Sato (PSDB), o “Dr. Sato”.

Projeto sobre inclusão do símbolo de
autismo em placas é aprovado na Câmara
Propositura elaborada pelo vereador Toninho Amizade segue agora para sanção ou
veto do prefeito Dr. Sato
Na 14ª Sessão
Ordinária, realizada em
25 de maio de 2021, a
Câmara Municipal de
Jandira aprovou com
12 votos favoráveis o
Projeto de Lei nº 36/21.
Elaborada pelo
vereador Antônio dos
Santos Oliveira
(PSDB), o “Toninho
Amizade”, a
propositura abordou a
inclusão do símbolo do
autismo nas placas de
prioridade do
munícipio.
O texto enfatiza que o
autismo é um
transtorno global do
desenvolvimento,
caracterizado por
alterações signiﬁcativas

na comunicação, na
interação social e no
comportamento e que a
pessoa com Transtorno
do Espectro Autista
(TEA) é considerada
pessoa com deﬁciência
para todos os efeitos
legais, conforme a Lei
12.764/12.
“Geralmente, a gente
vê placas de
identiﬁcação só para
quem tem outro tipo de
deﬁciência, mas o
autismo também é uma
deﬁciência. Quem tem
autismo deve ser
tratado com carinho e
respeito”, reivindicou o
autor do projeto
durante a sessão.
Nesse contexto, a
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medida obriga os
estabelecimentos
públicos e comerciais a
acrescentar a “ﬁta
quebra-cabeças” –
símbolo mundial de
conscientização sobre o
TEA – às placas de
atendimento prioritário,
visando garantir, com
maior clareza,
prioridade no
atendimento aos
cidadãos
diagnosticados com o
transtorno. Após
aprovação na Câmara,
o texto foi
encaminhado para a
devida análise do
prefeito Henri Hajime
Sato (PSDB), o “Dr.
Sato”.
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Câmara oferece novo curso de
capacitação aos servidores
Ministradas pelo coach Rodrigo Delarmelino entre os dias 19 e 21 de maio, palestras
abordaram o atendimento ao público sob o enfoque da qualidade
A Câmara Municipal de Jandira
proporcionou, entre os dias 19 e 21
de maio de 2021, das 8h30 às 12h,
um novo curso de capacitação
voltado exclusivamente aos
servidores do Poder Legislativo
municipal.

aula abordaram os diferentes aspectos
do atendimento ao público sob o
enfoque da qualidade.

“É fundamental capacitar os
funcionários e vereadores do
Legislativo, para que possam oferecer
um trabalho de maior qualidade e
eﬁciência à população jandirense”,
Dessa vez, as palestras foram
enfatizou Dr. Geizon Branquinho,
ministradas pelo coach e trainer
Rodrigo Delarmelino. Os três dias de atual diretor geral da Câmara.

Nota de Pesar: Odair de Souza Viana
A Câmara Municipal de Jandira lamenta comunicar o falecimento do ex-vereador Odair de Souza
Viana, o “Odair do Táxi”, ocorrido na madrugada do dia 28 de maio de 2021.
Neste momento de dor profunda, o Legislativo jandirense se solidariza com familiares e amigos e
expressa as mais sinceras condolências pela perda.
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DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM
PESSOAL - LEGISLATIVO - PERÍODO: 1º
QUADRIMESTRE / 2021
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