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Em recesso nesse 
mês de janeiro de 2018,
 a Câmara Municipal de
 Jandira retorna suas 
atividades parlamen-
tares na primeira terça
-feira em fevereiro. O 
informativo deste mês,
 por outro lado, traz ao 
leitor um resumo do 
que marcou o segundo
 semestre de trabalhos 
dos parlamentares 
jandirenses, de agosto 
a novembro de 2017 – 
o jornal do mês de ja-
neiro já trouxe os as-
suntos que circularam
 no plenário, durante 
uma sessão ordinária e
 a sessão solene do ani-
versário de Jandira.

Segundo semestre de produtividade e 
merecidas homenagens na Câmara

Secretária de Saúde prestou
 esclarecimentos na Câmara

A secretária de 
Saúde da Prefeitura de 
Jandira, Jaqueline De 
Pascali, prestou 
esclarecimentos sobre 
o setor durante a 26ª 
sessão ordinária da 
Câmara Municipal 
jandirense (29/08). Ela
 utilizou a tribuna da 
Casa para elencar 
alguns números da 
Saúde em Jandira e 
também falar sobre os 

Prestação de contas. Jaqueline De Pascali falou sobre realizações no setor
 e respondeu a questionamentos de vereadores

pontos principais de 
atuação da Prefeitura 
este ano em atenção ao
 setor.

Além de falar sobre 
os números da mortali-
dade infantil e da den-
gue (que, segundo ela, 
estão melhores que nos
 anos anteriores), Ja-
queline De Pascali tam-
bém respondeu a 
questionamentos dos 
vereadores Rogério Ba-

tista da Silva (PMDB), 
o “Gério Cabeleireiro”,
 sobre as mortes no 
PAM e sobre as “multi-
funções” de uma médi-
ca em especial que atua
 na unidade; Michel Vi-
ana (PRB), sobre as de-
moras no atendimento
 do PAM e no agenda-
mento de exames; Ro-
drigo Francisco Felipe 
(PMDB), o “Bilisca da 
Feira”, que questionou

Secretária de Saúde Jaqueline De Pascali, na tribuna da Câmara de Jandira

a falta de materiais 
como lençóis e cober-
tores no PAM; e Mar-
cos Danilo de Souza 
(PV), o “Markinhos”, 
a respeito do proces-
so de contratação de 

uma nova Organiza-
ção Social para admi-
nistrar o PAM.

Já o vereador Mar-
cos da Silva Ferreira 
(PRB), o “Beda”, per-
guntou à secretária so-

bre a UBS Analândia e 
a contratação de médi-
cos especialistas. Luci-
ano Antonio Barbieri 
(PTB) questionou so-
bre o atendimento pri-
oritário nas unidades 
de saúde e ainda sobre 
o agendamento de exa-
mes somente a partir 
das 8h30. Josenildo Ri-
beiro de Freitas (PR), 
o “Véinho”, pergun-
tou se a prioridade de
 atendimento também
 funcionará no PAM. E
 Franklin Venancio da
 Silva Netto (PSC) quis
 saber sobre a reforma 
do Centro de Reabili-
tação Humana (CRH),
 e pediu valorização sa-
larial aos médicos es-
pecialistas da rede 
municipal.
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Sessão extraordinária
 aprovou alteração do 
ISSQN em Jandira

Finanças. Projeto do prefeito adequou lista de serviços tributáveis pelo município, e foi
 aprovado depois da realização de duas audiências públicas

A 4ª sessão extraordiná-
ria da Câmara Municipal de
 Jandira (29/09) aprovou o 
Projeto de Lei Comple-
mentar 04/2017, de autoria
 do prefeito Paulo Barufi 
(PTB), que altera parte da 
lista de atividades tributá-
veis pelo município para o 
ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza). A alteração seguiu 
nova regra do governo fe-
deral, que, entre as mudan-
ças, no caso das transações 
envolvendo cartões de cré-
dito e de débito, atribuiu re-
colhimento do ISS relativo 
à cidade onde a compra é 
feita – e não mais ao muni-
cípio onde a empresa de 
cartões está instalada.

A medida, segundo o lí-

der do prefeito na Câmara, 
vereador Marcos Danilo de
 Sousa, (PV), o “Marki-
nhos”, pode gerar receita de
 R$ 2 milhões a R$ três mi-
lhões anuais à Prefeitura de
 Jandira. A nova regra tam-
bém alcança serviços como
 planos de saúde, franquia e
 leasing. Também estabele-
ce o valor mínimo de alí-
quota do ISS cobrada em 
Jandira – 2%, com exceção
 dos relacionados à constru-
ção civil e transporte inter-
municipal.

Para dar publicidade à 
votação do ISS na sessão 
extraordinária, a Câmara 
Municipal de Jandira reali-
zou duas audiências públi-
cas, no dia 28 de setembro 
– ocasiões em que também

foi discutido o Plano Pluri-
anual da cidade.

O presidente do legisla-
tivo jandirense, vereador 
Marcelo Marques de Souza
 (DEM), o “Marcelinho”, 
parabenizou o prefeito pe-
la medida. “Tudo o que vem
 ao encontro de uma melhor
 arrecadação ao município, 
que ajuda nosso orçamen-
to, recebemos de braços 
abertos. Não podemos dei-
xar de aprovar esta mudan-
ça, que não é para vereador
 ou prefeito, é para o futuro,
 para nossa população”, 
afirmou.

O projeto foi aprovado 
por 12 votos e uma ausên-
cia justificada do vereador 
Arverino Xavier da Silva 
(PTB), o Avelino.

Jandira pode ganhar de R$ 2 milhões a R$ 3 milhões por ano

Vereadores criaram 
comissão para lutar 
pelos valores familiares
Sociedade. Câmara aprova criação de Frente Parlamentar
 em Defesa da Vida e da Família

A Câmara Municipal de 
Jandira aprovou na 30ª ses-
são ordinária (26/09) a cri-
ação da “Frente Parlamen-
tar em Defesa da Vida e da 
Família”, grupo de vereado-
res que promoverá eventos 
e ações em prol de políticas 
de manutenção e incentivo 
aos valores familiares. De 
autoria do vereador Lucia-
no Antonio Barbieri (PTB), 
a participação na Frente se-
rá facultada aos parlamen-
tares que desejarem partici-
par do grupo, que terá um 
presidente, um vice e um se-
cretário geral.

Segundo o vereador au-
tor, a atividade já existe em 
outras Câmaras brasileiras 
e em Brasília. “O bem mais 
precioso é a família, e a ins-
tituição da família tem sido 
atacada por todos os lados, 
principalmente pela mídia. 
E quando a família muda, a 
sociedade também muda”, 
defendeu Luciano no plená-
rio. Ele explicou ainda que 
caberá à Frente realizar de-

bates, simpósios, audiênci-
as públicas, seminários e de-
mais ações sobre o tema.

O vereador Franklin Ve-
nancio da Silva Netto (PSC) 
parabenizou a iniciativa. “Fui
 conselheiro tutelar, e em 
muitas visitas em casas de 
Jandira percebíamos a falta 
de estrutura familiar”, disse. 

As reuniões e atividades 
relativas à Frente Parla-
mentar em Defesa da Vida e
 da Família poderão contar 
também com a participação
 de convidados dos vereado-
res, a fim de colaborar nas 
sugestões ou aprofunda-
mento dos debates. O grupo
 ainda irá acompanhar, pro-
por e discutir ideias legisla-
tivas que dizem respeito ao 
tema, e realizar estudos pa-
ra atualizar a legislação já 
existente no município. 

“Se a família vai mal, a 
sociedade vai mal. O que 
queremos é defender toda a
 família dentro da política 
pública”, pontuou o verea-
dor Luciano Barbieri.

Produção editorial: MIPS
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Mulheres que enfrentaram câncer de
 mama foram homenageadas na Câmara

Em atenção ao Outubro
 Rosa, campanha mundial 
de conscientização sobre a 
prevenção ao câncer de 
mama, a Câmara Municipal
 de Jandira homenageou na
 34ª sessão ordinária 
(24/10) mulheres que en-
frentaram a doença ou que
 ainda estão sob tratamen-
to. Os vereadores aprova-
ram moção de aplausos, de
 autoria conjunta entre os 
vereadores Marcelo Mar-
ques de Souza (DEM) o 
“Marcelinho”, presidente 
da Casa; e Josenildo Ribei-
ro de Freitas (PR), o “Véi-
nho”.

A homenagem ainda se 
estendeu às mulheres que 
também trabalham no 
apoio àquelas que vivem a 
experiência do câncer de 
mama. “Entre vitórias con-

Outubro Rosa. Câmara 
aprovou moção de aplausos, 
com presença de pacientes no
 plenário durante homenagem

quistadas e lutas não venci-
das, as mulheres sempre se
 mostraram firmes e solidá-
rias diante de batalhas co-
letivas e individuais. As 
mulheres hoje homenage-
adas, que passaram ou pas-
sam pela experiência do 
câncer têm, dentro de si, 
uma força individual que se
 transforma em ações con-
cretas na prevenção das do-

enças e na conscientização
 de outras mulheres e da so-
ciedade em geral”, traz a 
justificativa da moção.

A sessão abriu a tribuna 
para participações especi-
ais durante a homenagem. 
Representando as mulhe-
res jandirenses em trata-
mento contra o câncer de 
mama, Lucilene Lopes fa-
lou sobre sua experiência 

Vereadores reivindicam regras
 no transporte escolar em Jandira

A atividade de transpor-
te escolar no município de 
Jandira terá regras a partir
 de 2018, como forma de ga-
rantir a segurança dos estu-
dantes da cidade. Projeto de
 lei que regulamenta o tra-
balho foi aprovado na 33ª 
sessão ordinária da Câma-
ra Municipal de Jandira 
(17/10), e estabelece nor-
mas como número máximo
 de passageiros, credencia-
mento junto à Prefeitura, 

Segurança. Projeto de lei 
do vereador Markinhos 
regulamentando a atividade
 no município foi aprovado 
pela Câmara Municipal

idade máxima dos veículos,
 equipamentos obrigatórios
 e fiscalização à atividade.

Segundo o vereador au-
tor Marcos Danilo de Sou-
sa (PV), o “Markinhos”, os
 pais precisam ter plena 
tranquilidade de que seus 
filhos estão seguros utili-
zando um transporte esco-
lar que obedeça às normas
 e padrões de segurança. 
“Não tínhamos uma lei 
municipal para garantir 
esta segurança aos estu-
dantes, e este projeto ve-
nho elaborando desde o 
começo deste ano. Os tios 
de vans terão pelo menos 
quatro meses para se ade-
quarem, e o importante é 

que agora haverá fiscaliza-
ção, porque há veículos que
 não têm condições alguma
 de estarem circulando”, 
afirmou o parlamentar du-
rante a sessão.

Os veículos de transpor-
te escolar, pela proposta 
aprovada pelos vereadores,
 deverão ter capacidade 
igual ou superior a 12 pas-
sageiros, e idade máxima de
 20 anos de fabricação. O ca-
dastramento junto ao De-
partamento Municipal de 
Trânsito (Demutran) será 
obrigatório. Cada motoris-
ta deverá contar com um 
monitor maior de 16 anos de
 idade. Haverá vistoria obri-
gatória a cada seis meses.

com a doença e deu uma 
mensagem de esperança. 
“Não é fácil, estou sempre 
sorrindo porque sou feliz, 
estou viva. A vida é bela, vo-
cê é quem faz ela ficar cor 
de rosa”, disse.

Sobre prevenção, causas
 e tratamento da doença, fa-
lou a médica Anabel Saba-
tine, ex-prefeita de Jandira.
 O trabalho desenvolvido 

em Barueri contra o câncer
 de mama também foi ho-
menageado, e a represen-
tante da Coordenadoria de
 Saúde da Mulher, Marilene
 Barbosa, contou um pouco
 deste trabalho na tribuna 
da Câmara.

Ao final, as mulheres 
receberam flores e posa-
ram para fotos junto aos 
vereadores.

Lucilene Lopes falou sobre sua experiência com a doença Vereador presidente da Câmara, Marcelo Marques de Souza, e a médica Anabel Sabatine
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Audiências públicas discutiram a peça orçamentária

Sessão contou com a presença do prefeito Paulo Barufi

Orçamento de R$ 350,7
 milhões passou pela 
Câmara de Jandira
Receita. Vereadores também
 aprovaram o PPA, em sessão
 que teve a presença do 
prefeito Paulo Barufi

A 39ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal de 
Jandira (28/11) aprovou o
 projeto de Lei Orçamen-
tária da prefeitura jandi-
rense para o exercício de 
2018. A receita estimada 
de arrecadação em 2018 
para a Prefeitura de Jan-
dira, segundo o projeto, é 
de R$ 350.735.185,14. As 
três áreas que concentram
 os maiores valores de cus-
teio e investimento estão 
ligados às secretarias mu-
nicipais de Educação (R$ 
90.158.745,36), Saúde (R$
 73.001.217,01) e Obras, 
Trânsito e Transporte (R$
 23.378.871,66).

A mesma sessão tam-
bém aprovou o Plano Plu-
rianual de Jandira – ins-
trumento de planejamento

com vigência de quatro 
anos, e que estabelece as 
diretrizes, objetivos e me-
tas da administração pú-
blica.

Para acompanhar a vo-
tação do projeto e pedir 
apoio à aprovação, o pre-
feito Paulo Barufi também
 participou da sessão. A Câ-
mara concedeu a tribuna 
para que ele pudesse falar 
um pouco da peça orça-
mentária para 2018. “Este 
ano, as realizações foram 
poucas, mas o momento é 
de crise. Precisamos agora
 reorganizar para avançar. 
Esta lei orçamentária tem 
todos os objetivos que que-
remos para o ano que 
vem”, destacou o prefeito.

Barufi aproveitou ain-
da para reforçar a parceria
 com a Câmara. “Tudo pas-
sa por aqui, a representa-
tividade da população es-
tá aqui no Legislativo. O 
que queremos é Legislati-
vo e Executivo unidos pa-

ra resolver os problemas 
da cidade”, apontou.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Jandira, 
vereador Marcelo Mar-
ques de Souza (DEM), o 
“Marcelinho”, agradeceu 
o reconhecimento do pre-
feito à Casa. “A Câmara 
não é oposição. O objetivo
 comum é unir forças para
 tirar a cidade desta situa-
ção”, afirmou.

Audiências públicas
Antes de colocar na 

pauta de votação no ple-
nário, a Câmara Munici-
pal de Jandira realizou, 
nos dias 17 e 18 de outubro,
 duas audiências públicas 
para debater o projeto de 
Lei Orçamentária da pre-
feitura jandirense para o 
exercício de 2018. A reali-
zação da reunião pública é
 uma exigência legal, e re-
presenta a oportunidade 
de a população conhecer e
 debater sobre os detalhes 

dos investimentos e da re-
ceita que custeará os ser-
viços públicos prestados 
pelo governo municipal 
durante o ano.

Segundo mensagem do
 projeto, assinada pelo pre-
feito Paulo Barufi (PTB), 
o projeto foi preparado 
“num ambiente em que as

condições econômico-fi-
nanceiras do País deman-
dam, para o Município, re-
dobrado esforço na 
obtenção do equilíbrio or-
çamentário, com melhoria
 na arrecadação própria 
através de medidas que 
objetivam a redução da 
inadimplência”.

Vereadores concederam moção de
 aplauso a conselheiros tutelares
Proteção a criança. 
Homenagem foi entregue na
 última sessão ordinária do 
ano na Câmara de Jandira

A última sessão ordiná-
ria do ano da Câmara Mu-
nicipal (a 39ª, dia 28/11) 
marcou também a home-
nagem aos cinco membros 
do Conselho Tutelar da ci-
dade. O requerimento que 
concedeu moção de aplau-
so aos conselheiros tutela-
res é de autoria dos verea-
dores Marcos Danilo de 
Sousa (PV), o “Markinhos”,
 e Marcelo Marques de Sou-
za (DEM), o “Marcelinho”.

A homenagem foi em 
atenção ao Dia do Conse-
lheiro Tutelar, comemo-
rado em 18 de novembro. 
O requerimento foi apro-
vado na 38ª sessão ordiná-
ria (21/11), e concedeu a 
moção de aplausos aos 
conselheiros de Jandira 
Valdeneia Maria Alves da 
Silva, Edis Mar Iza Nor-
berto de Freitas, Laodiceia
 Ayres de Souza Costa, 
Margarete do Vale Calhei-
ros e Marcio de Oliveira.

“A homenagem é pro-
posta devido à relevância 
dos serviços prestados pe-
los conselheiros tutelares
 na luta pelos direitos das 

crianças e dos adolescen-
tes de nosso município”, 
traz a justificativa do re-
querimento, assinado por
 Markinhos e Marcelinho.

Conselhos
O conselho tutelar é 

um órgão permanente e 
autônomo, eleito pela so-
ciedade para zelar pelos 
direitos das crianças e dos
 adolescentes. Os conse-
lheiros acompanham os 
menores em situação de 
risco e decidem em con-
junto sobre qual medida 
de proteção para cada ca-
so. O exercício efetivo da 
função de conselheiro 

Conselheiros tutelares na Câmara de Jandira

constitui serviço público 
relevante e quem o prati-
ca deve ser pessoa idônea,
 de acordo com o Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente (ECA).

Pelo estatuto deve ha-
ver, no mínimo, um Con-
selho Tutelar em cada 
município e em cada re-
gião administrativa do 
Distrito Federal, como ór-

gão integrante da admi-
nistração pública local, 
composto de cinco mem-
bros escolhidos pela po-
pulação local para manda-
to de quatro anos. Para a 
candidatura a membro do
 Conselho, são exigidos os 
seguintes requisitos: reco-
nhecida idoneidade mo-
ral, ser maior de 21 anos e
 residir no município.


