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CÂMARA MUNICIPAL DE JANDIRA
REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA O ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
FORAM AMPLAMENTE DEBATIDOS COM A SOCIEDADE

DEMOCRACIA
Nos dias 23 e 24 de setembro de 2021, às
09h da manhã, a Câmara Municipal de
Jandira realizou novas Audiências
Públicas, a fim de discutir o Projeto de
Lei Complementar que altera o estatuto
dos funcionários públicos, assim como o
Plano Plurianual do município de Jandira.
Servidores públicos e munícipes
marcaram presença em plenário,
sugerindo possíveis mudanças aos textos
em discussão e destacando as demandas
de diversas categorias. Numa postura
democrática, o presidente da Casa,
Franklin Venancio da Silva Netto (PTB),

orientou que os presentes protocolassem
suas solicitações e dialogassem com os
membros das Comissões, como forma de
acompanhar mais ativamente a
tramitação das referidas matérias na
Casa de Leis. “A gente vai divulgar depois
a reunião da Comissão de Justiça e
Redação e os senhores vão poder
participar”, garantiu o parlamentar.

higienização constante das mãos.
As Audiências Públicas foram transmitidas
ao vivo pela TV Câmara Jandira (canal
31.02 da Multimídia TV) e pelo canal oficial
da Câmara no YouTube. Além disso, a
população pode acessar a íntegra dos
vídeos no site
www.camarajandira.sp.gov.br ou no
aplicativo.

Na ocasião, em virtude da pandemia de
COVID-19, todos os protocolos sanitários
do Ministério da Saúde foram
devidamente respeitados, como o uso de
máscara de proteção facial e a

REUNIÃO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E

A GENTE VAI DIVULGAR DEPOIS A
REDAÇÃO E OS SENHORES VÃO PODER
PARTICIPAR
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LEGISLATIVO JANDIRENSE RECEBE A
VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ITAPEVI
PROFESSOR RAFAEL E FRANKLIN VENANCIO – PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE
ITAPEVI
E
JANDIRA,
RESPECTIVAMENTE
–
DISCUTIRAM
QUESTÕES
PERTINENTES ÀS CIDADES E TROCARAM INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA DO
PARLAMENTO NA MANHÃ DESTA QUARTA-FEIRA (15/09)

VISITA
O presidente da Câmara Municipal de
Jandira, Franklin Venancio da Silva Netto
(PTB), recepcionou o colega Rafael Alan
de Moraes Romeiro (Podemos), mais
conhecido como “Professor Rafael”, atual
presidente da Câmara Municipal de
Itapevi. O encontro aconteceu na manhã
desta quarta-feira (15/09).
Na ocasião, os dois chefes do Legislativo
debateram questões preponderantes para
ambas as cidades. Além disso, trocaram
algumas experiências e informações,
especialmente no que diz respeito à
Escola do Parlamento – uma iniciativa
bem-sucedida, adotada por Itapevi em
meados de 2015.
“A missão da Escola do Parlamento é ser
o agente da inclusão do cidadão e sua
transformação pela educação para a
cidadania, sendo uma referência nesta
busca de aprendizagem e conhecimento,
aproximando desta forma o poder
legislativo da sociedade, com a formação
e a capacitação de agentes públicos e
munícipes em parceria com
pesquisadores, docentes e especialistas”,
explica o site da entidade.

Professor Rafael também conheceu
parte das instalações da Casa de Leis
jandirense. No fim da reunião, depois de
tirarem fotos e de cumprimentarem
funcionários e munícipes presentes,
Franklin Venancio agradeceu a visita do
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parlamentar e de seus assessores,
se prontificando a retribuir o gesto e
conhecer um pouco mais
acerca da estrutura e do
trabalho desenvolvido pela Câmara da
cidade vizinha.
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AGOSTO LILÁS: CÂMARA DE JANDIRA APROVA NOVO
PL QUE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
CONFORME PREVÊ O TEXTO APRESENTADO PELO VEREADOR PASTOR GILSON,
AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS ANUALMENTE NO MÊS DE
AGOSTO, COMO PALESTRAS, DEBATES, RODAS DE CONVERSA, SEMINÁRIOS E
OUTROS EVENTOS DIRECIONADOS AO PÚBLICO EM GERAL

MULHERES
Com o intuito de sensibilizar a
sociedade sobre a violência doméstica e
familiar contra a mulher, a Câmara
Municipal de Jandira aprovou durante a
26ª Sessão Ordinária, no dia 14 de
setembro de 2021, o Projeto de Lei nº
75/21 que institui a Campanha “Agosto
Lilás” no município. Redigida pelo
vereador Gilson Rodrigues de Souza
(PRTB), o “Pastor Gilson”, a propositura
busca combater a violência contra a
mulher, além de dar mais visibilidade à
Lei Maria da Penha.

no mês de agosto e deve integrar o
calendário oficial de eventos da cidade.
A campanha prevê a realização de ações
de mobilização, como palestras, debates,
rodas de conversa, caminhadas,
divulgação nas redes sociais,
panfletagens, seminários e outros
eventos direcionados ao público em
geral.
O órgão competente do Poder Executivo,
de forma articulada com as secretarias e
diretorias municipais,

ficará responsável pela realização das
atividades, podendo firmar parcerias e
convênios com instituições
governamentais e nãogovernamentais, empresas públicas e
privadas, movimentos sociais,
conselhos de direitos e de classe.
Depois da discussão regimental em
plenário e da aprovação por 11 votos
favoráveis, o projeto foi encaminhado
para sanção ou veto do prefeito Henri
Hajime Sato (PSDB), o “Dr. Sato”.

Na justificativa, o vereador reforçou a
importância de conscientizar a
população sobre o assunto e do
empenho por políticas públicas que
garantam mais segurança para as
mulheres. “Toda vez que estivermos no
mês de agosto, nós falaremos de forma
incansável sobre a prevenção dessa
outra pandemia, que é a violência contra
nossas mulheres”, frisou em plenário.
De acordo com o projeto, a Campanha
“Agosto Lilás” será realizada anualmente

PARLAMENTAR SOLICITA CÂMERAS DE
MONITORAMENTO 24H NAS PRAÇAS DE
JANDIRA
PARA O VEREADOR MARCIO OLIVEIRA, A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
DEVE
PREVENIR
CASOS
DE
ROUBOS
E
FURTOS,
ALÉM
DE
INIBIR
A
DEPREDAÇÃO E O DESCARTE IRREGULAR DE ENTULHO NESSAS LOCALIDADES
SEGURANÇA_O vereador Marcio
Odair Nascimento de Oliveira
(Cidadania), o “Marcio Oliveira”,
colocou em votação o requerimento
458/21 na 26ª Sessão Ordinária,
acontecida no dia 14 de setembro de
2021. Aprovado pelos demais
parlamentares, o documento cobrou da
Prefeitura a implantação de
monitoramento 24h com câmeras em
todas as praças públicas do município.
“Quando há a filmagem de
determinada ação, você consegue
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identificar mais rapidamente a
pessoa que cometeu uma infração ou
crime. [...] Fica muito mais fácil para
a Justiça atuar”, justificou.
No mesmo dia, o parlamentar
também apresentou o documento
457/21, em que pediu o recapeamento
de toda a extensão da Rua Benedito
Domingos Velho, no bairro Jardim
Alvorada. As duas matérias foram
aprovadas pelo plenário da
Câmara e encaminhadas para o
Poder Executivo.
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REQUERIMENTOS COBRAM IMPLANTAÇÃO DE
HORTAS COMUNITÁRIAS EM JANDIRA
VEREADOR TONINHO AMIZADE SOLICITOU À PREFEITURA O CUMPRIMENTO DA
LEI 1394/2003, QUE INSTITUI HORTAS COMUNITÁRIAS EM ÓRGÃOS
MUNICIPAIS, PRINCIPALMENTE EM ESCOLAS PÚBLICAS; POR SUA VEZ, O
VEREADOR ANDERSON APOLO QUER A IMPLANTAÇÃO DE HORTAS
COMUNITÁRIAS NOS LOCAIS ONDE HÁ DESCARTE IRREGULAR DE ENTULHO

LEGISLAÇÃO
Na 26ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Jandira, realizada em 14
de setembro de 2021, dois
requerimentos discutiram a
implantação de hortas no município.
No primeiro deles, de número 444/21,
o vereador Antônio dos Santos
Oliveira (PSDB), o “Toninho Amizade”,
reivindica que a Prefeitura passe a
cumprir a Lei nº 1394/2003, que
instituiu a implantação de hortas
comunitárias nos órgãos municipais,
em especial nas escolas públicas da
cidade.
“Estou pedindo apenas que o poder
público, por intermédio da Secretaria
de Educação, cumpra uma lei que já
existe. Não sei o porquê, mas esse
projeto foi deixado de lado de uns

tempos para cá. Não haveria muitos
gastos, pois os próprios professores
iriam orientar e ensinar as crianças e
adolescentes a cuidar da horta, mexer
com a terra e com as plantas. Assim,
eles começariam a valorizar mais o
alimento saudável e a natureza”,
pontuou Toninho durante a sessão.
Em seu turno, o vereador Anderson
Teixeira de Oliveira (PL), o “Anderson
Apolo”, apresentou o documento
449/21, no qual pediu que o Poder
Executivo efetuasse um estudo para
implantação de hortas comunitárias
nos locais onde há o descarte
irregular de entulho. A medida visa
inibir esse tipo de atitude e,
concomitantemente, beneficiar os
munícipes de baixa renda.

VEREADOR QUER TREINAMENTO PARA OS
FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE
A INICIATIVA, PROPOSTA POR CLÁUDIO DO MOUSSÃO, DEVE GARANTIR À
POPULAÇÃO JANDIRENSE UM ATENDIMENTO MAIS DIGNO E HUMANIZADO
FUNCIONALISMO_O vereador Cláudio
Roberto de Carvalho (Republicanos), o
“Cláudio do Moussão”, apresentou o
requerimento 454/21 à Câmara
Municipal de Jandira durante a 26ª
Sessão Ordinária, dada no dia 14 de
setembro de 2021. Por intermédio do
documento, o parlamentar requisitou
que a Prefeitura disponibilizasse
treinamentos para os funcionários da
área da Saúde.
O autor justificou que a medida deve
estabelecer um atendimento mais
digno e humanizado aos munícipes.
“Nós sabemos que a Saúde
da nossa cidade tem que melhorar
muito. [...] Um dos maiores problemas
é o mau atendimento, digo por
experiência própria. Eu fui com a
minha esposa para ser atendido na UPA
e não me identifiquei como vereador.

Eu não dou carteirada, pois quero ser
atendido como qualquer cidadão. E eu
realmente senti na pele a má educação de
alguns funcionários lá dentro. Se eles
tratam a gente assim, o que mais fazem
com o cidadão comum?”, indagou em
plenário.
Na data, Cláudio do Moussão já havia
colocado em votação outro requerimento,
o 453/21. Nele, o vereador indicou a
implantação de um app de segurança
municipal, como forma de contato
imediato entre os cidadãos e a polícia ou
GCM. Ambos os documentos foram
aprovados pelo plenário e seguiram para
a análise do prefeito Henri Hajime Sato
(PSDB), o “Dr. Sato”.

SE ELES TRATAM A GENTE ASSIM,
O QUE MAIS FAZEM COM O
CIDADÃO COMUM?
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PRESIDENTE REIVINDICA CONSTRUÇÃO
DE CRECHE NO JARDIM BROTINHO
FRANKLIN VENANCIO JUSTIFICOU QUE A REGIÃO É MUITO POPULOSA E AINDA
NÃO POSSUI UM EQUIPAMENTO PÚBLICO ADEQUADO PARA ATENDER AS MÃES
QUE
PRECISAM
TRABALHAR;
POR
INTERMÉDIO
DE
OUTRO
DOCUMENTO,
VEREADOR TAMBÉM COBROU DA PREFEITURA ESCLARECIMENTOS SOBRE A
MERENDA ESCOLAR

EDUCAÇÃO
sobre vagas de creche, assinado nos
governos passados”, destacou em
plenário.

A Câmara Municipal de Jandira
aprovou o requerimento 467/21 durante
a 27ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Jandira, em 21 de
setembro de 2021. Redigido pelo
presidente da Casa Franklin Venancio
da Silva Netto (PTB), o texto pediu que
a Prefeitura viabilizasse a construção
de uma creche no Jardim Brotinho.
O vereador esclareceu que a região,
embora populosa, ainda não conta com
um equipamento público do tipo. “Eu
fiz esse requerimento para lembrar o
prefeito do compromisso que ele tem
comigo e com a população do Jardim
Brotinho, um dos bairros mais
populosos de Jandira. Lá, nós não
temos uma creche adequada para as
nossas crianças. Há a creche Flor de
Liz, que não atende os requisitos
básicos para ser considerada uma

Na data, o presidente também colocou o
requerimento 470/21, pelo qual cobrou
esclarecimentos da Prefeitura sobre o
fornecimento da merenda escolar. Ele
indagou quais alimentos foram
adquiridos e quais continuam em falta,
além de pedir o encaminhamento ao
Legislativo da cópia do cardápio da
merenda e da cópia da ata das reuniões
do Conselho de Alimentação Escolar do
ano de 2021.
creche. É uma casa, que coloca em
risco a integridade física tanto dos
profissionais quanto dos alunos – e
viola todos os direitos das crianças que
estão ali. Isso aconteceu por conta de
um TAC (Termo de Ajuste de Conduta)

CAMARAJANDIRA.SP.GOV.BR

Na justificativa, Franklin Venancio
destacou sua função fiscalizatória como
parlamentar. Após a aprovação na
Câmara, os dois requerimentos
seguiram a análise do Prefeito Henri
Hajime Sato (PSDB), o “Dr. Sato”.
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REQUERIMENTO RECOMENDA INSERÇÃO
DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NOS
SERVIÇOS DE JANDIRA
ASSINADO PELO VEREADOR CEBOLINHA, DOCUMENTO SEGUIU PARA AS MÃOS
DO PREFEITO DR. SATO DEPOIS DA APROVAÇÃO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL
SAÚDE_O vereador Cícero Amadeu
Romero Duca (PTB), o “Cebolinha”,
apresentou o requerimento 448/21 ao
plenário da Câmara Municipal de
Jandira durante a 27ª Sessão Ordinária,
ocorrida no dia 21 de setembro de 2021.
Aprovado pelos demais parlamentares,
o documento sugeriu à Prefeitura a
inserção da fisioterapia respiratória
nos serviços assistenciais do
município.
Cebolinha explicou que a fisioterapia
respiratória é um recurso
complementar muito eficaz no
tratamento de doenças pulmonares. “A
fisioterapia vai facilitar a vida daquela
pessoa que teve covid e não consegue
respirar direito, sem contar as crianças
e idosos que sofrem com problemas
respiratórios”, concluiu.

VEREADOR PEDE NOVO
PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA
PARA UBS DO JARDIM GABRIELA
SEGUNDO MARKINHOS, AUTOR DO REQUERIMENTO, A GRANDE DEMANDA DO
BAIRRO PODERIA SER SOLUCIONADA COM A CONTRATAÇÃO DE MAIS UM
PROFISSIONAL PARA ATUAR NO PERÍODO DA TARDE
DENTISTA_O requerimento 465/21 foi
colocado em votação pelo vereador
Marcos Danilo de Sousa (PTB), o
“Markinhos”, na 27ª Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Jandira,
realizada em 21 de setembro de 2021.
Nele, o parlamentar solicita que a
Prefeitura envie mais um profissional
de odontologia para a UBS (Unidade
Básica de Saúde) do Jardim Gabriela.

saiu. [...] As pessoas que trabalham no
período da manhã e chegam em casa
no período da tarde só têm esse
horário para passar [no dentista].
Espero que o secretário de saúde dê
uma atenção especial para o caso e
verifique um profissional odontológico
que possa cumprir esse horário, pois a
população nos cobra muito”, resumiu
em plenário.

Markinhos espera que o novo
profissional possa atender no período
vespertino, a fim de solucionar a
grande demanda do bairro. “A UBS do
Gabriela é a unidade com mais
movimento de pessoas. Na gestão
anterior, nós tínhamos um dentista que
atendia até 19h, mas esse profissional

Na mesma sessão, o vereador
apresentou o documento 466/21, pelo
qual requisitou obras de regularização
das calçadas da Rua Francisca Maria
Bueno, também no Jardim Gabriela.
Para ele, a medida deve embelezar o
local, além de beneficiar os pedestres e
os comércios da região.

CAMARAJANDIRA.SP.GOV.BR
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“SETEMBRO AMARELO”: PROPOSITURA
INSTITUI CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO
SUICÍDIO EM JANDIRA
MATÉRIA FOI COLOCADA PELO VEREADOR FÁBIO BETERA E SEGUE AGORA
PARA SANÇÃO OU VETO DO PODER EXECUTIVO

PREVENÇÃO
O Projeto de Lei nº 78/21 foi aprovado
por unanimidade na 28ª Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de
Jandira, realizada no dia 28 de
setembro de 2021. Redigido pelo
vereador Fábio Camilo dos Santos
(PT), o “Fábio Betera”, o referido
projeto institui a Campanha
“Setembro Amarelo”, dedicada à
valorização da vida e à prevenção de
suicídios no município.
O texto estabelece que a campanha,
que passa a integrar o calendário
oficial de eventos, será realizada
anualmente durante o mês de
setembro e terá como símbolo um
laço de fita na cor amarela. “O
prefeito é médico e sabe da
importância desse projeto. Há um

psiquiatra para [atender] os 127 mil
habitantes da nossa cidade. Isso é
vergonhoso! Precisamos fazer um
contrato emergencial. [...] No ano
passado, tivemos cinco suicídios em
Jandira – três na região do Jardim
Gabriela. E sabe por quê? Os
moradores vão até o posto de saúde
procurar um psiquiatra, que a rede
não tem, então só trocam a receita”,
protestou Betera durante a sessão.
Ainda segundo o autor, o principal
objetivo da matéria é integrar o
poder público e segmentos da
sociedade civil, promovendo
reflexões sobre o tema e
contribuindo para a redução do
número de casos ou tentativas de
suicídio na cidade.

O PREFEITO É MÉDICO E SABE DA
IMPORTÂNCIA DESSE PROJETO. HÁ
UM PSIQUIATRA PARA [ATENDER]
OS 127 MIL
HABITANTES DA NOSSA CIDADE.
ISSO É VERGONHOSO!
PRECISAMOS FAZER UM
CONTRATO EMERGENCIAL. [...] NO
ANO PASSADO, TIVEMOS CINCO
SUICÍDIOS EM JANDIRA – TRÊS NA
REGIÃO DO JARDIM GABRIELA. E
SABE POR QUÊ? OS MORADORES
VÃO ATÉ O POSTO DE SAÚDE
PROCURAR UM PSIQUIATRA, QUE A
REDE NÃO TEM, ENTÃO SÓ
TROCAM A RECEITA

Mais informações
O suicídio é um fenômeno
intrincado, comumente associado
a transtornos como a depressão
ou até mesmo desencadeado por
estresse, problemas financeiros,
bullying, questões familiares, etc.
Pesquisas recentes revelam,
inclusive, que indivíduos que
sofrem discriminações se tornam
ainda mais vulneráveis a tais
reações e pensamentos extremos.
Pessoas nessa situação não podem
sofrer em silêncio; pelo contrário,
precisam compartilhar a questão
com familiares e/ou amigos e
buscar ajuda especializada. Caso
esteja passando por algo parecido
ou conheça alguém que se
enquadre na descrição acima,
entre em contato com o canal de
atendimento do CVV (Centro de
Valorização da Vida), por
intermédio do telefone 188.
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CÂMARA DE JANDIRA APROVA PROJETO
SOBRE INCLUSÃO DO ESTUDO DO ECA
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
PROPOSITURA ESCRITA POR LÉO DA FEIRA TEM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O
CONHECIMENTO DOS DIREITOS E DEVERES DA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL,
VISANDO À FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
EDUCAÇÃO_Com 12 votos favoráveis,
a Câmara Municipal de Jandira
aprovou o Projeto de Lei nº 77/21 na 28ª
Sessão Ordinária, em 28 de setembro
de 2021. De autoria do vereador
Leandro José Moreau (PMN), o “Léo da
Feira”, a matéria trata da inclusão do
estudo do ECA (Estatuto da Criança e
do Adolescente) como tema do
currículo das escolas públicas
municipais. De acordo com o texto, a
temática deve ser desenvolvida de
forma interdisciplinar e transversal,
em conformidade com o projeto
pedagógico de cada unidade
educacional.
“O propósito do ECA é o ordenamento
jurídico de proteção infanto-juvenil.
Ele é uma importante ferramenta de
trabalho para os profissionais da
Educação em suas ações pedagógicas,
assim como orienta todo o sistema

educacional. Além disso, o ECA garante
as políticas públicas necessárias à
infância e à juventude em situação de
risco ou de vulnerabilidade social. No
entanto, hoje, se você chegar numa
escola e perguntar a uma criança ou
adolescente o que é o ECA, acredito
que quase ninguém vai saber o que
significa”, justificou em plenário.

Na mesma sessão, o parlamentar
também colocou em votação o
requerimento 479/21, por intermédio
do qual indicou a pavimentação da Rua
Manoel Alves Garcia, no Jardim São
Luiz. Para o autor, além da melhoria
estética, a referida manutenção deve
garantir, dentre outros aspectos, mais
segurança viária. Após as discussões
regimentais, as matérias seguiram para
a análise do Poder Executivo.

VEREADOR SOLICITA A MANUTENÇÃO
DOS BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS
DO MUNICÍPIO
APRESENTADO PELO VEREADOR RONALDO DA FARMÁCIA, REQUERIMENTO
SEGUIU PARA A ANÁLISE DO PREFEITO DR. SATO APÓS A APROVAÇÃO DO
PODER LEGISLATIVO
SANEAMENTO_O vereador Ronaldo
Barion (PSB), o “Ronaldo da Farmácia”,
apresentou o requerimento 484/21 ao
plenário da Câmara Municipal de

Jandira durante a 28ª Sessão Ordinária,
ocorrida no dia 28 de setembro de 2021.
Aprovado pelos demais parlamentares, o
documento recomendou à Prefeitura

a realização de vistorias e a
manutenção dos bueiros e galerias
pluviais do município
O requerente afirmou que seu
documento foi motivado pelas
reclamações dos próprios munícipes.
“O pedido é pertinente e de extrema
urgência, pois a falta de manutenção
acarretará alagamentos no período de
chuvas e prejuízos irreparáveis à nossa
cidade”, defendeu o vereador.

A FALTA DE MANUTENÇÃO
ACARRETARÁ ALAGAMENTOS NO
PERÍODO DE CHUVAS E PREJUÍZOS
IRREPARÁVEIS À NOSSA CIDADE
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EM JANDIRA, PROPOSIÇÃO DEFENDE
MENOS BARULHO PERTO DE ESCOLAS
ELABORADA PELO VEREADOR ANDERSON APOLO, MATÉRIA PREVÊ CONTROLE
DE RUÍDOS A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 100 METROS DE QUALQUER INSTITUIÇÃO
DE ENSINO

ALTERAÇÃO
O vereador Anderson Teixeira de
Oliveira (PL), o “Anderson Apolo”,
apresentou o Projeto de Lei nº 85/21 na
28ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Jandira, dada no dia 28 de
setembro de 2021. Aprovada pelos
demais parlamentares, a propositura
dispõe sobre alteração na Lei
Municipal nº 2.205, de 14 de março de
2018, que trata do controle de ruídos,
sons e vibrações no município de
Jandira.
Segundo o proponente, seu projeto
tem por objetivo dar maior
abrangência à lei mencionada. A nova
redação prevê que barulhos de
qualquer natureza ficam proibidos a
uma distância de até 100 metros de
qualquer instituição de ensino – sejam
elas municipais, estaduais ou federais,
públicas ou privadas.

“Nós apresentamos um projeto de lei
referente a barulho próximo às
unidades de saúde de nossa cidade.
[...] Agora, andando pelas escolas,
diretores e profissionais da
Educação também relataram
dificuldades semelhantes.
Infelizmente, algumas pessoas não
respeitam os locais de
aprendizagem. A situação já é difícil
para o professor, que tem que fazer
das tripas coração para conseguir a
atenção do aluno. E, muitas vezes,
um carro de som, um barulho ou
ruídos acabam atrapalhando ainda
mais o desenvolvimento do ensino”,
comentou Anderson Apolo.
Depois de passar pelo Poder
Legislativo, o texto foi remetido para
apreciação do prefeito Henri Hajime
Sato (PSDB), o “Dr. Sato”.
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