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ITAMAR	ALVES	(PDT):		O	vereador	Itamar	Alves	(PDT)	utilizou	a	tribuna	livre	para	falar	sobre	a	Lei	3.415/1990	de	sua	
autoria,	 que	 obriga	 os	 estabelecimentos	 bancários	 da	 cidade	 de	 Jacareí	 a	 adotarem	 em	 suas	 agências,	 instalações	
sanitárias	para	uso	dos	clientes,	bem	como	banheiros	e	bebedouros.
Falou	sobre	a	sua	participação	na	Audiência	Pública,	em	São	Paulo,	para	tratar	sobre	os	serviços	de	energia	elétrica	e	
Iluminação	dos	municípios,	juntamente	com	a	Agência	Nacional	de	Energia	Elétrica	(ANEEL).	Essa	foi	a	1ª	Audiência	
Pública	realizada	com	a	ANEEL,	no	qual	foram	abordados	assuntos	sobre	o	prazo	para	assumir	iluminações	públicas	nas	
rodovias,	praças	e	estradas.	O	vereador	relatou	a	preocupação	com	o	caso	e	salientou	que	na	audiência	surgiram	diversas	
propostas	para	solucionar	os	problemas.	
Ao	final	destacou	reunião	com	o	Departamento	de	Estradas	de	Rodagem	(DER)	em	São	Paulo,	no	qual	discutiu	assuntos	
com	relação	à	situação	dos	pontos	de	ônibus	nas	rodovias	estaduais.	

JOSÉ	FRANCISCO	(PT):		O	vereador	José	Francisco	iniciou	sua	participação	nos	temas	livres	falando	sobre	indicação	que	
fez	à	Prefeitura	para	a	fiscalização	da	área	próxima	à	Escola	Estadual	Verano	Câmara,	localizada	na	Rodovia	Nilo	Máximo,	
no	bairro	Jardim	Pitoresco,	durante	o	período	de	aula.	Ressaltou	que	a	fiscalização	é	necessária	para	garantir	a	segurança	
dos	estudantes.	Falou	sobre	manutenção	e	limpeza	da	área	próxima	à	Lagoa	Azul.	Agradeceu	e	exibiu	fotos	da	limpeza	da	
Avenida	 dos	 Migrantes,	 no	 bairro	 Parque	 Meia	 Lua.	 Exibiu	 fotos	 da	 reunião	 do	 Plano	 Comunitário	 Municipal	 de	
Melhoramentos	(PCMM),	realizado	no	bairro	Jardim	Paraíso,	no	qual	esteve	presente	com	o	Prefeito	Hamilton	Mota.	
Relatou	que	em	breve	será	concluída	a	pavimentação	do	bairro	e	que	os	moradores	estão	satisfeitos	com	as	obras	do	
local.	Discorreu	sobre	visita	junto	à	vereadora	Rose	Gaspar	na	apresentação	do	Programa	Vale	Cultura,	feito	pela	Ministra	
da	Cultura	Marta	Suplicy,	na	cidade	de	São	José	dos	Campos.	Salientou	a	disponibilização	de	verbas	para	incentivo	à	
cultura	às	empresas	que	aderirem	ao	plano.	O	parlamentar	também	abordou	a	reunião	na	área	da	Lagoa	Azul,	no	qual	
solicitou	juntamente	à	Prefeitura,	a	necessidade	do	andamento	na	legalização	dos	imóveis	dos	moradores	do	bairro.	
Ressaltou	 que	 foi	 uma	 das	melhores	 reuniões	 e	 agradeceu	 a	 participação	 de	 toda	 a	 população	 que	 apresentaram	
reivindicações	e	solicitações	de	melhorias.	Exibiu	fotos	do	bairro	Parque	Meia	Lua	onde	realizou	um	abaixo	assinado	
visando	a	 implantação	de	uma	pista	de	 ciclismo	na	 área.	Ressaltou	que	 irá	 elaborar	 solicitação	 ao	 governo	para	 a	
construção	dessa	pista	e,	fez	um	apelo	à	Prefeitura	e	a	Secretaria	de	Obras	para	contribuir	com	a	solicitação.
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MAURÍCIO	HAKA	 (PSDB):	 	 O	 vereador	Maurício	Haka	 (PSDB)	 iniciou	 sua	 fala	 esclarecendo	 sobre	 seu	 pedido	de	
informação	 realizado	 durante	 a	 sessão	 com	 relação	 aos	medicamentos	 da	 farmácia	 popular.	 Afirmou	 que	 existem	
medicamentos	que	mudam	apenas	de	nome	e	a	formula	é	sempre	a	mesma.	Reclamou	da	burocracia	da	farmácia	da	rede	
pública	e	disse	que	essa	burocracia	não	pode	existir.	Lembrou	que	o	Poder	Executivo	tem	que	facilitar	a	vida	das	pessoas.	
Disse	que	o	prefeito	tem	uma	boa	verba	para	a	área	da	saúde	e	por	isso	tem	de	melhorar	o	atendimento.	Parabenizou	o	Dr.	
Celso	Abrahão,	presidente	da	Associação	Médica	de	Jacareí,	pela	Caminhada	Pense	Rosa	realizada	no	último	domingo,	27	
de	outubro	e	pelo	incentivo	ao	diagnóstico	precoce	do	câncer	de	mama.	Falou	sobre	coberturas	de	ônibus	e	afirmou	que	
existe	uma	empresa	que	instala	na	cidade	com	custo	zero	toda	cobertura	dos	pontos	de	ônibus.	Lembrou	que	existem	
diversos	modelos	e	a	prefeitura	é	quem	determina	onde	podem	ser	colocadas	as	coberturas.	Falou	sobre	a	possibilidade	
de	revitalização	das	margens	do	Rio	Paraíba	por	meio	da	lei	de	incentivo	a	empresas	privadas	a	adotarem	áreas	verdes	da	
cidade.	Lamentou	a	forma	como	o	prefeito	Hamilton	Mota	se	relaciona	com	os	funcionários	públicos.	Disse	ser	tradição	
uma	festa	de	comemoração	no	dia	do	funcionário	público	e	em	Jacareí	já	faz	dois	anos	que	a	festa	não	acontece.	Lembrou	
que	o	Poder	Executivo	não	conversa	com	a	Guarda	Municipal	sobre	o	Estatuto	da	entidade	e	não	atende	a	comissão	
responsável	por	esse	tema.	Ao	final	reclamou	ainda	da	falta	de	atenção	da	Prefeitura	Municipal	de	Jacareí	com	relação	à	
área	rural	do	município.	

PAULINHO	DO	ESPORTE	(PMDB):	 	O	vereador	Paulinho	do	Esporte	utilizou	a	tribuna	livre	para	falar	sobre	a	última	
etapa	da	reunião	do	PCMM	(Plano	Comunitário	de	Melhoramentos)	realizada	no	bairro	Jardim	Paraíso	e,	também	falou	
sobre	a	construção	da	nova	UBS	no	local.	Disse	que	será	mais	moderna	e	deve	oferecer	melhor	atendimento	a	população	
do	bairro.	Falou	sobre	o	1º	Campeonato	Evangélico	de	Futsal	2013,	do	bairro	Jardim	Dindinha	e,	destacou	a	semifinal	que	
aconteceu	no	último	domingo	(27).	Parabenizou	a	todas	as	equipes	que	participaram	e	convidou	a	população	para	
prestigiar	a	 final	dos	 jogos	que	acontecerá	no	Educamais	São	 João.	 	Exibiu	 fotos	da	quadra	do	bairro	 Jardim	Nova	
Esperança	e	disse	que	esteve	no	local	para	conversar	com	as	pessoas	que	utilizam	a	quadra.	Relatou	que	esteve	com	a	
Secretária	de	Esportes	do	município,	Sandra	Valéria,	para	tratar	sobre	planos	de	melhorias	e	manutenções	na	quadra,	
bem	como	a	requisição	para	limpeza	da	área.	O	vereador	também	exibiu	foto	da	remoção	da	caixa	d'água	no	bairro	
Jardim	Esperança	e	agradeceu	a	Secretaria	de	Infraestrutura	pela	remoção,	pois	permitia	que	o	local	fosse	utilizado	
como	esconderijo	de	drogas	e,	que	a	partir	de	agora	será	feito	à	construção	de	uma	área	de	lazer	no	local.Disse	que	
encaminhou	 ofícios	 à	 Prefeitura	 solicitando	 um	 farol	 próximo	 a	 UBS	 Santa	 Cruz	 dos	 Lázaros	 e	 agradeceu	 ao	
Departamento	 de	 Trânsito	 pela	 implantação	 do	 semáforo	 que	 já	 foi	 instalado	 no	 local.	 Falou	 sobre	 indicações	 de	
manutenção	na	Rodovia	Euryale	de	Jesus	Zerbine,	no	bairro	Bandeira	Branca	I.	Disse	que	a	manutenção	da	via	e	a	
instalação	de	uma	escadaria	foram	feitas	no	local,	porém	solicita	a	colocação	de	um	corrimão	na	escada,	pois	os	idosos	e	
pessoas	com	deficiência	ainda	têm	dificuldades	para	passar	pelo	local.	Finalizou	com	indicações	de	limpeza	nos	bairros	
Campo	Grande,	Jardim	do	Vale,	Jardim	Didinha	e	Cidade	Jardim.	
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PASTOR	ROGÉRIO	TIMÓTEO	(PRB):	O	vereador	Rogério	Timóteo	(PRB)	iniciou	sua	fala	mostrando	fotos	dos	
Obreiros	da	Igreja	Universal	do	Reino	de	Deus	que	receberam	homenagem	na	Câmara	Municipal	de	São	Paulo.	O	
parlamentar	parabenizou	a	Igreja	pelos	trabalhos	sociais	realizados	em	comunidades	carentes.		Falou	sobre	festa	da	
EBI	no	São	Benedito	do	Forgio.	Segundo	o	parlamentar,	o	evento	levou	alegria	para	as	crianças	da	área	rural	de	
Jacareí.	Mostrou	imagens	de	terreno	localizado	entre	os	bairros	Cidade	Salvador	e	Santa	Marina	que	estava	repleto	de	
lixo	e	que	agora	a	prefeitura	limpou	e	cercou	a	área	após	indicação	do	vereador.	Mostrou	também	fotos	da	UBS	Santa	
Cruz	dos	Lázaros	com	relação	a	um	dos	primeiros	pedidos	que	fez	como	vereador.	Na	ocasião	o	parlamentar	solicitou	
sinalização	e	pintura	da	faixa.	Disse	que	o	pedido	foi	atendido	pelo	prefeito	e	as	ações	no	local	melhoraram	muito	o	
ambiente	e	proporcionaram	mais	segurança	para	a	população.	Agradeceu	o	Poder	Executivo	por	atender	as	
indicações.	Lembrou	que	o	vereador	não	pode	subir	na	Tribuna	apenas	para	reclamar	e	criticar,	mas	deve	também	
elogiar	os	bons	trabalhos	do	Poder	Executivo.	Afirmou	que	seu	blog	atingiu	a	marca	de	12	mil	acessos.	Agradeceu	a	
participação	da	população	e	mais	uma	vez	se	disponibilizou	para	atender	a	todos	os	munícipes	em	seu	gabinete.	Ao	
final	mostrou	imagens	de	ações	da	Igreja	Universal	em	auxílio	a	moradores	de	rua.	

ROSE	GASPAR	(PT):		A	vereadora	Rose	Gaspar	utilizou	a	tribuna	livre	para	exibir	fotos	da	Posse	do	Prefeito	e	Presidente	
da	Câmara	por	um	dia,	que	aconteceu	na	última	sexta-feira	(25).	Falou	sobre	audiência	com	a	Ministra	da	Cultura	Marta	
Suplicy,	para	o	Programa	do	Vale	Cultura,	pontuou	que	a	ministra	veio	por	meio	de	seu	convite	e	agradeceu	a	todos	do	
município	 que	 estiveram	 presentes.	 Discorreu	 sobre	 a	 Caminhada	 Pense	 Rosa	 e	 parabenizou	 de	 forma	 especial	 a	
Associação	Médica	 de	 Jacareí	 pela	 realização	 do	 evento.	 Ressaltou	 que	 a	 caminhada	 foi	muito	 importante	 para	 a	
conscientização	 de	 todas	 as	mulheres	 e	 agradeceu	 a	 participação	 de	 toda	 a	 população.	 A	 vereadora	 falou	 sobre	 a	
construção	da	avenida	paralela	à	Rodovia	Nilo	Máximo,	disse	que	está	acompanhando	a	obra	que	está	sendo	realizada	
com	 o	 dinheiro	 do	 Programa	 de	 Aceleração	 do	 Crescimento,	 o	 PAC	 2.	 Ressaltou	 que	 a	 obra	 exige	 no	 contrato	 a	
participação	 da	 população	 na	 fiscalização.	 Pontuou	 que	 é	 necessário	 montar	 uma	 comissão	 de	 moradores	 para	
acompanhar	e	fiscalizar	as	obras	e,	a	população	deve	ser	informada	por	meio	da	Secretaria	de	Assistência	a	Cidadania.	
Destacou	que	estão	abertas	as	inscrições	para	matrículas	e	rematrículas	na	rede	de	educação	e,	que	todas	as	informações	
estão	disponíveis	no	seu	site	e	também	nas	redes	sociais.	Rose	Gaspar	também	falou	sobre	as	inscrições	para	o	15	º	
Concurso	Miss	e	Mister	da	terceira	idade	e,	relatou	que	as	inscrições	poderão	ser	feitas	no	Viva	Vida,	das	8h	às	17h,	na	rua	
Itapira,	260,	no	bairro	Jardim	Mesquita.	Também	destacou	a	realização	da	Semana	do	Bebê,	que	acontece	no	município,	
de	4	a	10	de	novembro	com	o	objetivo	de	garantir	a	qualidade	de	vida	e	o	desenvolvimento	das	crianças.	Disse	que	toda	a	
programação	e	outras	informações	estão	disponíveis	em	seu	site	e	nas	redes	sociais.	Parabenizou	a	Fundação	Cultural	
pelo	Dia	 Internacional	 da	Animação,	 que	 exibiu	 gratuitamente	 curtas	metragens	de	desenho	 animado	nacionais	 e	
internacionais.	Agradeceu	aos	atletas	e	servidores	do	município	que	participaram	dos	jogos	abertos	em	Mogi	das	Cruzes,	
no	qual	a	cidade	de	Jacareí	ficou	na	10ª	classificação.	Falou	sobre	o	Dia	Nacional	do	Livro,	comemorado	no	dia	29	de	
outubro	e,	destacou	a	atuação	da	Biblioteca	Macedo	Soares	no	município.	Salientou	que	a	biblioteca	funciona	de	segunda	
a	sexta-feira,	das	08h30	às	17h30	e	aos	sábados	das	08h00	ás	13h00.	Rose	aproveitou	para	agradecer	parabenizar	o	
trabalho	 das	 funcionárias	 da	 biblioteca	 do	 município	 Claudia	 e	 da	 Reni.	 A	 vereadora	 finalizou	 o	 uso	 da	 tribuna	
parabenizando	às	donas	de	casa	do	município	pela	data	comemorada	neste	dia	31	de	outubro.	
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ANA	LINO	(PMDB):		Ana	Lino	(PMDB)	disse	com	relação	às	farmácias	públicas	que	é	a	favor	de	facilitar	para	os	pacientes,	
mas	lembrou	que	tem	de	haver	regras	na	entrega	de	medicamentos	e	que	com	a	facilidade	na	obtenção	de	medicamentos,	
algumas	pessoas	estavam	fazendo	mal	uso	desse	benefício.	Falou	sobre	reunião	do	Comitê	Municipal	de	Águas	de	Jacareí	
realizada	na	Câmara.	Disse	que	as	decisões	tomadas	com	relação	à	falta	de	água	em	Jacareí	foram	tomadas	por	especialista.			
.	Falou	sobre	visita	que	fez	na	Casa	do	Curativo	e	exaltou	o	bom	o	trabalho	prestado	pela	entidade.	Disse	que	os	pacientes	
podem	agendar	as	consultas	e	realizar	diversos	curativos	e	avaliações	médicas	no	local.	Lembrou	que	a	entidade	vive	de	
doação	e	voluntariado.	Falou	sobre	audiência	pública	sobre	o	orçamento	municipal	para	o	ano	de	2014	e	lembrou	que	dia	
22	de	novembro	acontecerá	outra	audiência	na	Câmara	sobre	o	tema.	Parabenizou	a	Associação	Médica	e	as	mulheres	de	
Jacareí	pela	realização	da	segunda	Caminhada	Pense	Rosa.	

ARILDO	BATISTA	(PT):		O	vereador	Arildo	Batista	(PT)	lembrou	que	os	pedidos	de	informação	são	atendidos	sempre	que	
possível	e	que	são	importantes	para	esclarecimento	da	população.	Falou	que	o	cronograma	das	obras	do	PAC	2	em	Jacareí	
não	existirá	enquanto	a	Caixa	não	 liberar	os	projetos.	Lembrou	que	a	prefeitura	não	pode	abrir	processo	de	 licitação	
enquanto	o	projeto	não	for	liberado.	O	parlamentar	trouxe	boas	notícias	para	a	população.	Anunciou	investimento	de	mais	
de	130	milhões	de	reais	na	cidade	para	obras	de	melhorias	em	bairros	como	Esperança,	1º	de	Maio	e	outras	localidades.	
Disse	que	cerca	de	100	milhões	serão	destinados	para	obras	de	coleta	do	esgoto	da	região	da	margem	esquerda	do	rio	
Paraíba	e	lembrou	que	em	breve	Jacareí	terá	100	%	do	esgoto	tratado.	Arildo	anunciou	também	mais	18	milhões	de	reais	em	
recursos	para	obras	de	drenagem,	pavimentação	e	sinalização	de	todas	as	ruas	dos	bairros	22	de	abril	e	1°	de	maio.	Disse	
que	os	bairros	Santo	Antonio	e	Santo	Antonio	da	Boa	Vista,	também	terão	vias	pavimentadas	com	recursos	do	PAC	2.	O	
vereador	disse	que	Jacareí	nunca	teve	tantos	investimentos	em	infraestrutura	e	lembrou	que	hoje	existe	um	projeto	para	a	
cidade	e	que	ela	está	preparada	para	receber	grandes	investimentos.	Para	o	parlamentar,	a	população	terá	uma	cidade	cada	
vez	mais	moderna	e	capaz	de	proporcionar	melhor	qualidade	de	vida	para	todos.	Lembrou	que	as	verbas	estão	vindo	para	a	
cidade	porque	o	município	está	capacitado	para	receber	verbas	com	projetos	palpáveis	que	realmente	trarão	benefícios	
para	todos	os	munícipes.	Ao	final	disse	estar	feliz	de	participar	dessa	legislatura	e	afirmou	que	Jacareí	cada	vez	mais	está	se	
tornando	uma	cidade	que	orgulha	seus	moradores.

VALMIR	DO	PARQUE	MEIA	LUA	(PSD):	O	parlamentar	utilizou	a	tribuna	livre	para	ressaltar	a	falta	de	médicos	pediatras	
nos	postos	de	saúde	do	bairro	Parque	Meia	Lua.	Também	falou	sobre	a	situação	da	Santa	Casa	e	das	ocorrências	sobre	a	
proliferação	de	pernilongos	no	local.	Discorreu	sobre	as	Unidades	de	Saúde	do	município	e	disse	que	esses	locais	não	
oferecem	atendimentos	nos	feriados.	 	Aproveitou	para	exibir	uma	reportagem	do	Jornal	Vanguarda,	sobre	a	demora	no	
atendimento	das	Unidades	de	Pronto	Atendimento	(UPA)	e	ressaltou	o	descaso	com	a	população	e	a	falta	de	atendimento	
aos	munícipes.	O	vereador	também	exibiu	um	vídeo	da	construção	do	Pronto	Socorro	na	Avenida	Davi	Lino,	no	qual	esteve	
presente	para	fiscalizar	o	que	estava	sendo	feito	no	 local,	mas	encontrou	apenas	um	trabalhador	na	área.	Salientou	a	
necessidade	de	mão	de	obra	para	a	finalização	da	construção	do	Pronto	Socorro	e	ressaltou	que	a	obra	deveria	ser	entregue	
na	cidade	há	muito	tempo.	Também	destacou	a	existência	de	um	lixão	em	frente	ao	Sesi	e,	falou	sobre	o	mau	cheiro	exalado	
no	local.	Solicitou	atenção	da	Prefeitura	para	fazer	a	limpeza	da	área	e	multar	as	pessoas	que	poluem	o	local.	
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EDGARD	 SASAKI	 (DEM):	 O	 vereador	 Edgard	 Sasaki	 iniciou	 o	 seu	 pronunciamento	 tratando	 de	 um	 pedido	 de	
informação	que	foi	negado,	no	qual	falava	a	respeito	da	solicitação	de	uma	moradora	do	bairro	Jardim	Siesta,	solicitando	
informações	sobre	as	obras	na	vala	do	bairro.	Disse	que	 fez	pedido	para	saber	o	andamento	das	obras	e,	que	esse	
Programa	de	Aceleração	do	Crescimento,	o	PAC2,	seria	a	única	maneira	de	resolver	o	problema,	pois	os	munícipes	
também	são	responsáveis	por	fiscalizar	as	obras.	Ressaltou	que	pelo	programa	está	previsto	um	tratamento	da	rede	de	
esgoto	do	local	e,	que	é	importante	acompanhar	esse	processo.	Discorreu	sobre	a	proliferação	dos	pernilongos	e	outros	
insetos	durante	o	período	de	calor	e,	salientou	que	as	redondezas	do	bairro	Jardim	Siesta	e	outros	bairros	também	
sofrem	com	esse	problema.	Pontuou	que	a	prefeitura	precisa	fazer	um	programa	eficiente	contra	essas	pragas,	pois	o	
produto	utilizado	oferece	riscos	à	saúde	de	quem	manipula	o	produto	e,	também	prejudica	o	meio	ambiente.	Destacou	a	
importância	do	uso	de	inseticidas	naturais,	e	deu	exemplo	da	cidade	de	São	José	dos	Campos	que	faz	o	uso	desses	
inseticidas.	Sugeriu	a	 troca	desses	produtos	como	uma	 forma	de	contribuir	com	o	meio	ambiente.	Finalizou	a	sua	
participação	parabenizando	ao	Funcionalismo	Público	do	município,	data	comemorada	nesta	segunda-feira	(28),	e	
ressaltou	a	importância	da	valorização	ao	trabalho	dos	funcionários	públicos	da	cidade.

EDINHO	GUEDES	(PMDB):		O	Presidente	da	Câmara,	vereador	Edinho	Guedes	utilizou	a	tribuna	livre	para	agradecer	e	
parabenizar	o	Dr.	Celso	Abrahão,	Presidente	da	Associação	Médica	de	Jacareí	e	sua	equipe,	pela	Caminhada	Pense	Rosa,	
evento	que	aconteceu	no	último	domingo	(27),	com	incentivo	ao	diagnóstico	precoce	do	câncer	de	mama.	Abordou	a	
importância	 do	 tratamento	da	 rede	de	 esgoto	 do	município	 e	 exibiu	 um	vídeo	da	 sua	 visita	 à	 obra	 da	 estação	de	
tratamento	de	esgoto,	próximo	a	Avenida	Malek	Assad,	onde	será	a	futura	estação	do	Turi.	Ressaltou	que	Jacareí	é	uma	
das	cidades	que	deu	inicio	ao	processo	de	cidade	sustentável	e,	que	essa	obra	está	sendo	pensada	para	o	futuro.	Pontuou	
a	importância	dessa	obra	que	está	sendo	feita	pelo	Prefeito	com	investimento	do	Governo	Federal.	Relatou	que	nesta	
terça-feira	(29),	participou	de	um	Seminário	Nacional	de	Mobilidade	Urbana,	em	São	José	dos	Campos,	que	abordou	com	
debates	produtivos	em	relação	aos	meios	de	mobilidade	urbana,	porém	utilizando	o	ser	humano	como	foco	da	discussão.	
Pontuou	o	trabalho	da	coleta	seletiva	que	está	sendo	feita	nos	prédios	públicos	da	cidade,	destacou	que	havia	feito	
indicações	à	Prefeitura	e	agradeceu	a	realização	do	trabalho	que	agrega	melhorias	ao	município.	
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FERNANDO	DA	ÓTICA	ORIGINAL	(PSC):		O	vereador	Fernando	da	Ótica	Original	(PSC)	iniciou	sua	fala	exaltando	o	
Dia	do	Comerciário	realizado	no	dia	30	de	outubro.	Solicitou	que	o	Poder	Executivo	faça	um	belo	enfeite	de	natal	na	
cidade.	Lembrou	a	empresa	CIPOLATTI,	empresa	que	faz	enfeites	de	natal,	é	a	maior	empresa	de	enfeites	natalinos	da	
America	e	tem	filial	na	cidade.	Fazer	parceria	com	a	empresa.	Contribuir	com	o	comercio	da	cidade.	O	parlamentar	
falou	sobre	a	saúde	pública.	UBS	Jardim	do	vale	acompanhou	situação	de	munícipe	que	necessitou	da	UBS	e	criticou	a	
falta	de	profissionais	e	recursos	humanos,	pois	uma	enfermeira	estava	atendendo,	UBS	não	informatizada.	A	pessoa	
que	precisa	ser	operada	enfrenta	uma	fila	que	pode	durar	quase	um	ano.	Afirmou	que	a	saúde	está	sendo	mal	gerida	
na	cidade.	Porque	Jacareí	está	nessa	situação?	Falta	vontade	política.	Precisa	terminar	o	pronto	socorro	da	cidade,	
fazer	mutirão	de	cirurgias,	investir	mais	no	programa	saúde	da	família.	

JHERNANI	BARRETO	(PT):	O	vereador	Hernani	Barreto	(PT)	iniciou	sua	fala	com	informações	de	utilidade	pública,	
como	a	abertura	das	inscrições	para	o	Projeto	Life	2014	e	sobre	Concurso	Miss	e	Mister	3ª	idade.	Falou	que	no	dia	18	de	
outubro	saiu	publicação	do	SAAE	obrigando	a	individualização	dos	hidrômetros	nos	condomínios	da	cidade.	Pediu	para	
que	os	moradores	façam	requerimento	para	que	o	SAAE	possa	fazer	as	individualizações.	Falou	sobre	visita	que	fez	no	
Centro	Unificado	de	Esportes	e	Artes	do	Parque	Meia	Lua.	Disse	que	foram	iniciadas	as	obras	da	pista	de	skate	no	local.		
Hernani	falou	também	sobre	visita	que	fez	a	delegação	de	Jacareí	que	participou	dos	Jogos	Abertos	do	Interior	2013.	O	
evento	realizado	em	Mogi	das	Cruzes	reuniu	mais	de	15	mil	atletas.	O	parlamentar	lembrou	mais	uma	vez	dos	recursos	
federais	de	45	milhões	de	reais	para	a	realização	das	obras	de	ligação	da	Nilo	Maximo	com	a	Siqueira	campos.	Lembrou	
que	essa	intervenção	vai	beneficiar	diretamente	a	região	sul	e	leste	da	cidade.	Ao	final	contou	que	esteve	na	semana	
passada	 na	 audiência	 pública	 promovida	 pela	 ANEEL	 onde	 foi	 discutido	 sobre	 os	 serviços	 prestados	 pelo	 órgão.	
Lamentou	o	pouco	tempo	para	que	os	municípios	possam	se	adaptar	as	novas	regras	imposta	pela	agencia.
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