
A Câmara Municipal
 de Jandira realizou no 
dia 21 de novembro uma
 sessão extraordinária 
para eleição da nova 
Mesa Diretora para o 
biênio 2019/2020. Por 
10 votos a 3, Rogério Ba-
tista da Silva (MDB), o 
“Gério”, foi eleito o no-
vo presidente da Casa 
para os dois próximos 
anos da atual legislatu-
ra, que começa em 1º de
 janeiro de 2019. Gério 
ganhou a presidência 
em disputa com o vere-
ador Silvair Soares de 
Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”. PÁGINA 3
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Jandira terá orçamento de
 R$ 384 milhões para 2019

Presidente da Câmara Municipal de Jandira, vereador Marcelo Marques de Souza
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SAÚDE Requerimento foi 
subscrito por todos os 
vereadores e foi aprovado 
na última sessão ordinária
 do ano

Requerimento 
aprovado na 38ª ses-
são ordinária da Câ-
mara Municipal de 
Jandira (27/11) – a úl-
tima do ano – vai for-
malizar ao governa-
dor eleito de São 
Paulo, João Dória, o 
pedido para que ele 
reafirme o compro-
misso assumido pelo 
governo estadual, de 
construir um hospital

Câmara cobrará de Dória
 hospital para Jandira

na cidade. De autoria 
do presidente da Ca-
sa, vereador Marcelo 
Marques de Souza 
(DEM), o “Marceli-
nho”, o documento foi
 subscrito por todos os
 vereadores.

“Há um compro-
misso de vários outros
 governos, inclusive do
 ex-governador Geral-
do Alckmin, com nos-
so município, de se 
construir um hospital
 geral em Jandira. 
Nossos munícipes 
muitas vezes têm que
 se deslocar para ou-
tros municípios vi-
sando atendimento 

ou ficar aguardando 
vagas disponíveis em 
outros hospitais”, jus-
tifica o vereador em 
seu requerimento.

No plenário, du-
rante a sessão, Marce-
linho lembrou que até
 já há projeto e uma 
área aprovados à rea-
lização da obra. “Não 
podemos mais perder
 tempo, não aguenta-
mos mais essa situa-
ção. Nossa região 
cresceu muito, mas a 
quantidade e leitos 
hospitalares não. Não
 podemos deixar isto 
cair no esquecimen-
to”, afirmou.

FINANÇAS Câmara Munici-
pal aprovou a Lei Orça-
mentária Anual do municí-
pio, depois de ter realizado
 duas audiências públicas

A Câmara Munici-
pal de Jandira aprovou,
 durante a 38ª sessão 
ordinária (27/11), a Lei
 Orçamentária Anual 
(LOA) da Prefeitura, 
para o exercício de 
2019. De acordo com o 
projeto de lei apresen-
tado pelo prefeito Pau-
lo Barufi (PTB), a re-
ceita estimada que o 
município terá até o 
fim do próximo ano 

deverá ser de R$ 
384.790.295,73.

Antes de pautar pa-
ra votação no plenário,
 a Câmara realizou, nos
 dias 15 e 16 de outubro,
 duas audiências públi-
cas para apresentar e 
debater a LOA junto à 
população.

Pela projeção das 
verbas que a Prefeitu-
ra terá à disposição em
 2019, o setor de Educa-
ção é o que receberá a 
maior fatia do orça-
mento – R$ 102,0 mi-
lhões. A Saúde vem na 
sequência, com R$ 76,9
 milhões. Já a Secreta-
ria de Obras, Trânsito 

Prefeito de Jandira Paulo Baru�

e Transportes está em 
terceira na lista, com 
R$ 30,3 milhões.

“Este projeto foi 
preparado num ambi-
ente em que as condi-
ções econômico-finan-
ceiras do País 
demandam, para o Mu-
nicípio, redobrado es-
forço na obtenção do 
equilíbrio orçamentá-
rio, com melhoria na 
arrecadação própria 
através de medidas que
 objetivam a redução da
 inadimplência, bem co-
mo o controle da des-
pesa”, traz a mensagem
 do projeto, assinada pe-
lo prefeito Paulo Barufi.

Â
PARA VOCÊ

No site da Câmara Municipal de Jandira, você encontra fotos e vídeos das 
sessões ordinárias. Basta clicar: www.camarajandira.sp.gov.br
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Vereador Rogério Batista da Silva foi eleito presidente da Câmara para 2019/2020 

A Câmara Munici-
pal de Jandira reali-
zou no dia 21 de no-
vembro uma sessão 
extraordinária para 
eleição da nova Mesa 
Diretora para o biênio
 2019/2020. A ocasião 
também serviu para o
 Legislativo jandiren-
se dar posse ao novo 
vereador Wanderlei 
Lopes dos Reis (PTB),
 o “Wanderlei Pato”, 
que assume no lugar 
de Arverino Xavier da
 Silva, o “Avelino” – ele
 está com seu manda-
to cassado pela Justi-
ça Eleitoral por causa
 de problemas em sua 
prestação de contas 
da campanha de 2016.
 Avelino ainda recorre
 da decisão.

Por 10 votos a 3, 
Rogério Batista da 
Silva (MDB), o “Gé-
rio”, foi eleito o novo 
presidente da Casa 
para o biênio 
2019/2010, que come-
ça em 1º de janeiro. 
Ele disputou a vaga 
com Silvair Soares de 
Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”. “Agra-
deço a presença de ca-
da um dos senhores, e
 agradeço aos meus as-

NOVIDADE Sessão extraor-
dinária também deu posse
 ao vereador suplente do 
PTB Wanderlei Lopes dos 
Reis, em lugar de Arverino
 Xavier da Silva

Câmara elege Mesa Diretora 
do biênio 2019/2020

sessores que estão 
trabalhando na ma-
nutenção do meu 
mandato. Não será 
por que mudamos o 
presidente que a cida-
de vai parar, vamos 
continuar apoiando o
 prefeito no que for 
preciso”, declarou 
Gério.

Também foram 
eleitos os vereadores 
Michel de Oliveira Vi-
ana (PRB), como vice-
presidente; Marcos da
 Silva Ferreira (PRB), 
o “Beda”, como 1º se-
cretário; Rubens de 
Oliveira Alves (PTN), 
o “Rubinho”, como 2º
 secretário; e Antonio 
dos Santos Oliveira 
(PV), o “Toninho 
Amizade”, como 3º 
secretário.

Presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jandira até 31 de de-
zembro deste ano, 
Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o 
“Marcelinho”, agra-
deceu todos os verea-
dores e funcionários 
da Câmara por estes 
quase dois anos fren-
te à presidência da 
Casa. “O mais impor-
tante é que a cidade 
continue dando con-
dições para que a po-
pulação tenha quali-
dade de vida melhor. 
Somos funcionários 
da população e a res-
ponsabilidade é gran-
de”, declarou.

Vereador Michel de Oliveira Viana será o vice-presidente Vereador Marcos da Silva Ferreira será o 1º secretário

Vereador Rubens de Oliveira Alves será o 2º secretário Vereador Antonio dos Santos Oliveira será o 3º secretário
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INCLUSÃO. Câmara apro-
vou proposta autorizando 
Prefeitura a implantar nas
 escolas o ensino da Língua
 Brasileira de Sinais

As escolas mantidas
 pela Prefeitura de Jan-
dira poderão incluir o 
ensino da Língua Bra-
sileira de Sinais (Li-
bras) aos estudantes. 
Projeto aprovado pela 
Câmara Municipal du-
rante a 38ª sessão ordi-
nária (27/11) prevê a 
medida, que precisa 
ainda ser sancionada 
pelo prefeito para virar
 lei.

A Língua Brasileira 
de Sinais foi reconhe-
cida no Brasil pela Lei 
10.436, de 24 de abril 
de 2002, como meio 
oficial de comunicação Vereador Silvair Soares de Brito

Projeto quer incluir Libras na
 grade curricular de Jandira

Mulheres, idosos e
 pessoas com deficiên-
cia que utilizam o 
transporte público de
 Jandira poderão ga-
nhar o direito de de-
sembarcar fora do 
ponto de ônibus após 
às 22 horas. A regra 
consta de projeto de 
lei aprovado na 35ª 
sessão ordinária da 
Câmara Municipal de
 Jandira (06/11), e 
obriga as empresas 
que mantêm linhas na
 cidade a pararem em 
locais indicados por 
estes passageiros, 
mesmo que não seja 
parada oficial de cole-
tivos, desde que seja 
respeitado o itinerá-
rio da linha.

“Este projeto traz 

SEGURANÇA. Regra aprovada pela Câmara Municipal de Jandira prevê possibilidade a mulheres, idosos e de�cientes, após às 22h

Ônibus terão desembarque fora do ponto
maior segurança a es-
tas pessoas, tendo em 
vista que estão mais 
vulneráveis à noite, 
tornando-se, assim, o 
principal alvo de cri-
minosos”, aponta o au-
tor da proposta, verea-
dor Michel de Oliveira
 Viana (PRB). “Estas 
pessoas poderão assim
 optar pelo desembar-
que em um local mais 
conveniente e seguro, 
em vez de serem obri-
gadas a descer em pon-
tos de ônibus que mui-
tas vezes estão em 
locais distantes, ermos
 ou mal iluminados”, 
completa.

Para se tornar lei, o
 projeto precisa ainda 
ser sancionado pelo 
prefeito de Jandira.

e expressão de comu-
nidade de surdos e de-
ficiente auditivos do 
País. Por sua vez, um 
decreto de 2005 regu-
lamentou a Libras co-
mo disciplina curricu-
lar, passando a ser 
considerada como um 
meio de comunicação 
e expressão e não in-
terpretada apenas por 
gestos ou mimicas.

“O projeto tem por 
intuito garantir e efeti-
va aplicação da língua 
brasileira de sinais nas 
escolas públicas, bem 
como acabar com as li-
mitações encontradas 
pelas pessoas surdas e 
deficientes auditivos na
 hora de se comunicar”,
 justifica o autor da pro-
posta, vereador Silvair 
Soares de Brito (PEN), 
o “Silvio Cabeleireiro”. 
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Um requerimento 
aprovado durante a 36ª
 sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de 
Jandira (13/11) está so-
licitando à Prefeitura a 
doação de uma viatura 
à Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcio-

A 38ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(27/11) foi a última 
deste ano de 2018. 
Além da aprovação da
 Lei Orçamentária 
Anual de 2019 (de R$ 
384.790.295,73.), os 
vereadores também 
deram espaço na tri-
buna para a Associa-
ção de Pais e Amigos 
dos Excepcionais 
(Apae) de Jandira. A 
presidente da entida-
de, professora Vera 
Lúcia de Oliveira, 
apresentou um balan-
ço dos atendimentos 
e pediu mais apoio 
financeiro para apri-
morar os serviços.

Vera citou os re-
querimentos dos vere-
adores Antonio dos 
Santos Oliveira (PV), 
o “Toninho Amizade”,
 e Franklin Venancio 
da Silva Netto (PSC), 
pedindo a doação de 
um veículo à Apae 
Jandira e o aumento 
do valor do repasse de
 receitas da Prefeitura 

à entidade. “Estamos 
aqui pedindo e ten-
tando sensibilizar os 
vereadores e a Prefei-
tura. Precisamos am-
pliar em um dia o 
atendimento de nos-
sos cinco profissionais
 técnicos, que hoje 
atendem a 90 excepci-
onais”, descreveu.

Apae e novo vereador na 
tribuna da Câmara de Jandira

Presidente da Apae Jandira, Vera Lúcia de Oliveira

PLENÁRIO. Última sessão or-
dinária deste ano serviu tam-
bém para que vereadores 
�zessem balanço de atuação
 em 2018

Requerimento pede doação de viatura à Apae Jandira
ASSISTÊNCIA. Segundo 
vereador, usuários da as-
sociação têm di�culdade 
em conseguir transporte 
para tratamentos

nais (Apae) da cidade. 
Segundo o vereador 
Antônio dos Santos 
Oliveira (PV), o “Toni-
nho Amizade”, são 
muitos os munícipes 
que precisam de aten-
dimento na associação 
e não têm como obter 
transporte até o local.

O requerimento su-
gere a doação de um 
veículo com capacida-
de entre 7 a 16 lugares. 
O vereador aponta ain-
da que a entidade não 

Vereador Wanderlei Lopes dos Reis

NOVO VEREADOR
Já na parte da ses-

são de “explicações 
pessoais”, usou a tri-
buna o vereador Wan-
derlei Lopes dos Reis 
(PTB), o “Wanderlei 
Pato”, que assumiu no
 lugar de Arverino Xa-
vier da Silva, o “Aveli-
no” – ele está com seu

mandato cassado pe-
la Justiça Eleitoral 
por causa de proble-
mas em sua prestação
 de contas da campa-
nha de 2016.

Com a família e 
amigos no plenário, o 
vereador contou que 
exercia o cargo de en-
carregado do Depar-

tamento de Limpeza 
Pública da Prefeitura.
 “Precisamos ajudar a 
cidade, e todos os car-
gos são de grande va-
lia neste trabalho”, 
defendeu.

A parte das expli-
cações pessoais na tri-
buna também serviu 
para que vereadores 

fizessem um pequeno
 balanço de atuação 
neste ano. Utilizaram
 o espaço os parla-
mentares Silvair Soa-
res de Brito (PEN), o 
“Silvio Cabeleireiro”,
 Josenildo Ribeiro de 
Freitas (PR), o “Vei-
nho”, e Franklin Ve-
nancio.

tem condições financei-
ras de arcar com a aqui-
sição de uma viatura 
deste porte para melho-
rar a condição de trata-
mento aos pacientes.

“Estas pessoas pre-
cisam se deslocar 
constantemente de sua
 moradia até a Apae, e 
não têm condições de 
ir sem ajuda de tercei-
ros. Muitos deles aca-
bam até desistindo do 
tratamento”, afirma o 
vereador.
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Vereador Luciano Antonio Barbieri

Avaliações visual e auditiva 
poderão ser obrigatórias a alunos
Prefeitura promoveria os 
exames em crianças ma-
triculadas na rede munici-
pal de ensino

O vereador Marcos
 Danilo de Sousa (PV),
 o “Markinhos”, quer 
que a Prefeitura de 
Jandira implemente 
na cidade o modelo 
chamado “IPTU Pre-
miado”, sistema que 
já funciona na cidade 

FINANÇAS. Vereador está 
requerendo a implementa-
ção do sistema na cidade 
para incentivar arrecadação

Modelo de “IPTU 
Premiado” de Itapevi 
pode servir a Jandira

vizinha de Itapevi. 
Requerimento de sua
 autoria solicitando a 
medida foi aprovada 
na 36ª sessão ordiná-
ria da Câmara Muni-
cipal de Jandira 
(13/11).

“É necessário bus-
car ações que tenham
 como objetivo a me-
lhoria da arrecadação
 municipal, tendo 
também a possibili-
dade de premiar os 

Participe das transformações de sua cidade!

Assista às sessões da 

Câmara Municipal de Jandira

Rua Rubens Lopes da Si lva,  100 Centro,  Jandira/SP 
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Terça-feira, às 14h

Vereador Marcos Danilo de Sousa

contribuintes que se 
mantêm em dia com 
os pagamentos de su-
as parcelas”, aponta o
 vereador. “Também 
representaria um in-
centivo aos que preci-
sam regularizar seus 
débitos com a munici-
palidade”, comple-
menta.

O requerimento 
traz anexa a lei itape-
viense que instituiu o
 benefício.

Vereador reivindica obras 
e sinalização de trânsito

O vereador Luciano 
Antonio Barbieri (PTB)
 teve dois requerimen-
tos de sua autoria apro-
vados na 35ª sessão 
ordinária da Câmara 
Municipal de Jandira 
(06/11), reivindicando 
obras e sinalização viá-
ria para os bairros Par-
que Santa Tereza e 
Mirante. 

Ao primeiro bairro, 

BAIRROS. Benfeitorias são para o Parque Santa Tereza e Mirante

ele pede à Prefeitura a 
execução de pavimen-
tação asfáltica e sistema
 de captação de águas 
pluviais (bocas de lobo)
 ao longo da rua Cotia. 
“Os moradores da via 
vêm sofrendo com a 
forte incidência do acú-
mulo de águas, que es-
tão invadindo 
residências”, justifica.

Ao Santa Tereza e ao

Mirante, Luciano quer 
que a Prefeitura faça 
todo tipo de sinalização
 viária de trânsito, hori-
zontal e vertical, nas 
ruas recentemente re-
capeadas nos bairros. “a
 intervenção é necessá-
ria para organizar o 
trânsito dos bairros, 
proporcionando segu-
rança aos pedestres e 
motoristas”, pontua.

Crianças matricu-
ladas no ensino regu-
lar da rede municipal
 de educação de Jan-
dira devem passar 
por avaliações visual
 e auditiva, em exa-
mes promovidos pe-
la Prefeitura. É o que
 prevê um projeto de 
lei aprovado pela Câ-
mara Municipal no 
dia 6 de novembro, 

durante a 35ª sessão 
ordinária.

Os exames, segun-
do ainda a proposta, 
deverão ocorrer a ca-
da ano, no primeiro 
bimestre do ano es-
colar. “As deficiênci-
as parciais de visão e
 de audição, nem 
sempre perceptíveis 
no âmbito familiar, 
são um grave proble-
ma de saúde pública 
e grande causa de 
evasão escolar”, jus-
tifica o autor do pro-
jeto, vereador Silvair
 Soares de Brito 

(PEN), o “Silvio Ca-
beleireiro”. 

“Facilitar o acesso
 da criança aos profis-
sionais médicos evi-
tará que muitos estu-
dantes, tidos como 
desatentos ou desin-
teressados, tenham 
seu desenvolvimen-
to escolar prejudica-
do por problemas de 
saúde de fácil resolu-
ção”, complementa o
 vereador.

Para se tornar lei, 
o projeto precisa ain-
da ter sanção do pre-
feito de Jandira.
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A 35ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(06/11) aprovou re-
querimentos de vere-
adores solicitando di-
versas obras de 
melhorias em bairros

da cidade. Um deles, 
de autoria de Josenil-
do Ribeiro de Freitas 
(PR), pede a instala-
ção de banheiros 
masculino e feminino
 na Praça da Bica do 
Jardim Gabriela, na 
rua Antônio Lopes 
Tempos; e a cobertu-
ra da quadra polies-
portiva do local.

“É intensa a movi-
mentação de pessoas 

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

MANUTENÇÃO. Interven-
ções são em áreas de lazer
 na cidade e no Centro de 
Referência da Mulher

Vereadores pedem obras de 
melhorias a bairros de Jandira

que procuram a fonte 
para coletar água e que
 utilizam o local diari-
amente também como
 um ambiente de lazer 
e entretenimento. Ali 
há duas quadras, das 
quais uma está sem 
cobertura”, justifica.

Já o vereador Fran-
klin Venancio da Silva
 Netto (PSC) está rei-
vindicando a constru-
ção de playground en-

Vereador Franklin Venancio da Silva Netto Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe

tre o posto de saúde e 
o campo de futebol do
 Jardim Brotinho; além
 da expansão da pista 
de caminhada na área 
entre o campo de fute-
bol, viela três, rua Vir-
gílio Canhete, rua Eça
 de Oliveira Taveiros e 
avenida Presidente 
Costa e Silva. “O play-
ground que há ali não 
vem sendo utilizado 
por estar totalmente 

deteriorado e em local
 inadequado. Já a am-
pliação da pista de ca-
minhada é necessária 
para também ajudar a
 coibir o descarte irre-
gular de resíduos sóli-
dos”, aponta.

A reforma do Cen-
tro de Referência da 
Mulher (CRM) do 
Jardim Ipê é o que so-
licita o vereador Ro-
drigo Francisco Rosa 

de Jesus Felipe 
(MDB), o “Bilisca da 
Feira”. “O local apre-
senta vários proble-
mas em suas instala-
ções, e tem grande 
importância para as 
mulheres de nossa ci-
dade, pois ali recebem
 atendimento médico 
especializado, desde 
consultas de rotina a 
tratamentos de doen-
ças de risco”, afirma.

TV CÂMARA ON LINE
Assista ao vivo sessões da 

Câmara Municipal  de Jandira pela internet

www.camarajandira.sp.gov.br

Terça-feira, às 14h
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A 36ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(13/11) aprovou re-
querimento de auto-
ria do vereador Mi-
chel de Oliveira Viana
 (PRB), reivindicando 
à Prefeitura a criação 
da Ronda Ostensiva 

O vereador Antonio 
dos Santos Oliveira 
(PV), o “Toninho Ami-
zade”, quer que a Pre-
feitura de Jandira man-
tenha as escolas da rede
 municipal de ensino 
abertas à comunidade 
também aos finais de 

semana, para a realiza-
ção de atividades de es-
porte e lazer. A ideia 
consta de projeto de lei
 de sua autoria aprova-
do na Câmara Munici-
pal durante a 38ª sessão
 ordinária (27/11).

“Abrir a escola para 
a comunidade é um ga-
nho duplo. Ganho para
 a escola, ganho para a 
comunidade. A comu-
nidade passa a ver a es-
cola como mais um 
ponto de encontro, la-
zer e cultura. Ela deixa 
de ser aquele espaço só

Vereador propõe escola
 aberta à comunidade 
aos �nais de semana

EDUCAÇÃO. Projeto apro-
vado na Câmara de Jandi-
ra estabelece atividades 
de esporte e lazer nas uni-
dades escolares aos sába-
dos e domingos

Vereador reivindica criação
 de ronda especial da Guarda
SEGURANÇA. Parlamentar
 quer que prefeito envie 
projeto para a Câmara vo-
tar o�cialização do órgão

Municipal (Romu), li-
gada à Guarda Muni-
cipal. A oficialização 
do órgão, segundo 
ainda a proposta do 
parlamentar, se daria 
por projeto de lei ela-
borado pelo Poder 
Executivo e enviado à
 Casa de Leis.

“Precisamos reco-
nhecer a importância
 da Ronda Ostensiva 
Municipal, formada 
em 2005, de forma 
voluntária, por mem-

bros da honrosa cor-
poração da Guarda 
Civil Municipal de 
Jandira”, justifica o 
vereador em seu re-
querimento. 

Michel incorporou
 ao requerimento um 
anteprojeto de lei, que
 prevê também a cria-
ção da Ronda Osten-
siva com Apoio de 
Motocicletas (ROM). 
O documento traz até
 os símbolos de cada 
corporação. 

de sala de aula, de con-
teúdo. Quando se abre 
a escola para outras ati-
vidades, a comunidade 
acaba cuidando melhor
 da escola”, justifica o 
vereador.

O projeto prevê que 
a Prefeitura poderá ce-
der o espaço das escolas
 aos finais de semana e 
também aos feriados, 
para entidades sem fins
 lucrativos legalmente 
constituídas. Para se 
tornar lei, precisa de 
sanção do prefeito de 
Jandira.


