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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 enfrentaram a doença ou que ainda estão sob tratamento. Os vereadores 
aprovaram moção de aplausos, de autoria conjunta entre os vereadores Marcelo Marques de Souza (DEM) o “Marcelinho”, presidente da 
Casa; e Josenildo Ribeiro de Freitas (PR), o “Véinho”      PÁG. 3

Vereadores prestam homenagem
 às mulheres no Outubro Rosa

Vagas para estacionar por 15 minutos nas farmácias  PÁG. 7

Parlamentares 
cobram pavimentação 
em bairros PÁG. 4

Câmara aprova regras 
para o transporte 
escolar PÁG. 6

Melhorias do tráfego
de Jandira são 
reivindicadas PÁG. 5

Participe das transformações de sua cidade!
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Vereador Arverino Xavier da Silva

Falta de médico psiquiatra
 preocupa parlamentares

A falta de um médico 
psiquiatra na rede de saúde
 da Prefeitura de Jandira 
motivou vereadores a apre-
sentarem requerimentos 
solicitando a contratação 
emergencial de um profis-
sional para atender quem 
precisa do serviço. 

Aprovadas na 33ª ses-
são ordinária da Câmara 
Municipal (17/10) as pro-
postas são de autoria dos 

Emergência. Dois 
vereadores pediram que a 
Prefeitura de Jandira 
providencie a contratação 
de profissional da área
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parlamentares Arverino 
Xavier da Silva (PTB), o 
“Avelino”, e Silvair Soares
 de Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”.

“A pessoa com depres-
são ou distúrbios mentais 
precisa de tratamento e 
acompanhamento especí-
fico, e em muitos casos a 
população não tem condi-
ção financeira para pagar 
uma consulta particular”, 
justifica Silvio.

“Há diversas reclama-
ções de munícipes que ne-
cessitam da especialidade. 
A solicitação é pensando no
 melhor atendimento à po-
pulação”, ressalta Avelino.

Vereador Rogério Batista da Silva

Vereadores reivind icam 

obras de melhoria social

A urbanização das ruas 
Antonio Celestino de Santa-
na, Duque de Caxias e Ro-
drigo Mariano, na Vila Go-
dinho, em Jandira, é o que 
pede o vereador Antônio dos
 Santos Oliveira (PV), o “To-
ninho Amizade”. Requeri-
mento de sua autoria reivin-
dicando a medida foi 
aprovado na 31ª sessão ordi-
nária da Câmara Municipal
 (03/10).

“Isso é necessário para 
que os moradores dessas lo-
calidades possam legalizar 
os imóveis e pagar devida-
mente os seus IPTUs, im-

Investimentos. Requerimentos pedem a urbanização de vias na Vila Godinho e construção
 de Unidade Básica de Saúde no Sagrado Coração

posto que dá direito real à 
propriedade, posse ou do-
mínio útil de imóveis”, jus-
tifica o vereador, que pede a
 construção de calçamento 
com canalização de águas 
pluviais, abastecimento de 
água, sistema de coleta de 
esgoto e rede de energia e 
iluminação pública.

Saúde
Já o vereador Rogério 

Batista da Silva (PMDB), o 
“Gério”, solicita à Prefeitu-
ra em outro requerimento 
aprovado a construção de 
uma unidade básica de saú-

de no bairro Sagrado Cora-
ção. A obra seria uma con-
trapartida exigida à cons-
trutora responsável por 
duas torres residenciais em
 construção na rua Maria 
Aparecida Pedrosa.

“A construção de uma 
UBS no bairro, além de tirar
 a municipalidade do alu-
guel, também visa melhorar
 a acessibilidade, na medida 
em que se pode construir 
uma unidade moderna, com
 espaço e com uma estrutu-
ra que possibilite a amplia-
ção futura do prédio”, apon-
ta Gério.

TV CÂMARA ON LINE 
Assista ao vivo às sessões pela internet em www.camarajandira.sp.gov.br
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Jandira terá dia de combate à violência contra o idoso
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to
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O “Dia de Conscienti-
zação e Combate à Vio-
lência contra a Pessoa 
Idosa” deve ser incluído 
no calendário oficial da 
cidade de Jandira. Proje-
to de lei que trata da me-
dida foi aprovado na 31ª 
sessão ordinária da Câ-

Terceira idade. Dia 15 de 
junho será inserido no 
calendário oficial do município
 para ações especiais

Vereadores homenageiam mulheres
 que enfrentaram câncer de mama

Em atenção ao Outubro 
Rosa, campanha mundial de
 conscientização sobre a 
prevenção ao câncer de ma-
ma, a Câmara Municipal de
 Jandira homenageou na 34ª
 sessão ordinária (24/10) 
mulheres que enfrentaram 
a doença ou que ainda estão
 sob tratamento. Os vereado-
res aprovaram moção de 
aplausos, de autoria conjun-
ta entre os vereadores Mar-
celo Marques de Souza 
(DEM) o “Marcelinho”, pre-
sidente da Casa; e Josenildo
 Ribeiro de Freitas (PR), o 
“Véinho”.

A homenagem ainda se 
estendeu às mulheres que 
também trabalham no 
apoio àquelas que vivem a 
experiência do câncer de 
mama. “Entre vitórias con-
quistadas e lutas não venci-
das, as mulheres sempre se 
mostraram firmes e solidá-
rias diante de batalhas cole-
tivas e individuais. As 
mulheres hoje homenagea-
das, que passaram ou pas-
sam pela experiência do 
câncer têm, dentro de si, 
uma força individual que se
 transforma em ações con-

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

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 especiais
 durante a homenagem. Re-
presentando as mulheres 

jandirenses em tratamento
 contra o câncer de mama, 
Lucilene Lopes falou sobre 
sua experiência com a doen-
ça e deu uma mensagem de 
esperança. “Não é fácil, es-
tou sempre sorrindo porque
 sou feliz, estou viva. A vida é
 bela, você é quem faz ela 

ficar cor de rosa”, disse.
Sobre prevenção, causas 

e tratamento da doença, fa-
lou a médica Anabel Sabati-
ne, ex-prefeita de Jandira. O
 trabalho desenvolvido em 
Barueri contra o câncer de 
mama também foi homena-
geado, e a representante da 

Coordenadoria de Saúde 
da Mulher, Marilene Bar-
bosa, contou um pouco 
deste trabalho na tribuna 
da Câmara.

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

Vereador presidente da Câmara, Marcelo Marques de Souza, e a médica Anabel Sabatine 

Vereador Josenildo Ribeiro de FreitasLucilene Lopes falou sobre sua experiência com a  doença

mara Municipal (03/10), 
e estabelece como data o 
dia 15 de junho – dia 
mundial do tema, fixado 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

Estima-se que a cada 
10 minutos um idoso é 
agredido no Brasil – e não
 é só a agressão física que 
é considerada violência. 
O abandono, a exploração
 financeira e o ataque psi-
cológico (menosprezo e 
humilhação) são outros 

tipos de violência. “O ob-
jetivo da data é criar uma 
consciência mundial, so-
cial e política da existên-
cia da violência contra a 
pessoa idosa, e simulta-
neamente disseminar a 
ideia de não aceita-la co-
mo normal, promovendo 
ações educativas e pre-
ventivas nesse sentido”, 
explica o vereador Silvair 
Soares de Brito (PEN), o 
“Silvio Cabeleireiro”, au-
tor do projeto jandirense.

Segundo a proposta, a 
Prefeitura poderá no dia 
15 de junho promover es-
tas ações, com palestras e 
fóruns, entre outras ati-
vidades. “Editando-se lei 
municipal sobre o tema, 
será mais um mecanismo 
para as autoridades pú-
blicas promoverem o de-
bate e a conscientização, 
a fim de formatarem po-
líticas públicas em favor 
da pessoa idosa”, avalia 
Silvio.
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Jandira poderá usar drones para
 monitorar focos de dengue

Vereadores cobram obras de
 asfaltamento em bairros

A 33ª sessão ordinária da
 Câmara Municipal de Jan-
dira (17/10) aprovou diver-
sos requerimentos de vere-
adores solicitando obras de
 recapeamento asfáltico em
 vários bairros da cidade. Dois
 deles, de autoria conjunta 
dos parlamentares do PRB,
 Michel de Oliveira Viana e 
Marcos da Silva Ferreira (o
 “Beda”) citam contratos de
 repasses de emendas fede-
rais de deputados do mes-
mo partido, solicitando o 
serviço em vias dos bairros 
Parque Santa Tereza e Jar-
dim Sol Nascente.

“Estas ruas precisam com

Pavimentação. Requerimentos aprovados pelos parlamentares jandirenses indicam 
necessidade de trabalhos urgentes de recapeamento asfáltico

urgência de reparos no as-
falto, pois trafegam por ali 
número considerável de car-
ros, ônibus e pedestres, e há
 previsão de envio de recur-
sos do governo federal para
 esse objetivo”, justificam os
 vereadores.

Já o vereador Marcos Da-
nilo de Sousa (PV), o “Mar-
kinhos”, pede que a Prefei-
tura comunique à Sabesp a
 necessidade de reparar o as-
falto da rua Avelino Abreu 
da Silva, no Jardim Gabrie-
la I. “São inúmeros os pedi-
dos de moradores, pedes-
tres e motoristas da região,
 prejudicados com os danos

causados no asfalto devido 
às obras realizadas pela Sa-
besp no local”, explica.

Obras de recapeamen-
to asfáltico também foram
 solicitadas pelo vereador 
Rodrigo Francisco Rosa de
 Jesus Felipe (PMDB), o 
“Bilisca da Feira”, na rua 
Sônia Maria F. de Andra-
de (Jardim Novo Horizon-
te). “O recapeamento des-
ta rua seria o ideal, devido
 às várias tentativas de re-
cuperações asfálticas an-
teriores terem deixado a 
via com várias ondulações
 em toda sua extensão”, 
aponta.

Vereador Michel de Oliveira Viana

Vereador Marcos da Silva Ferreira

A 34ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal de 
Jandira (24/10) aprovou 
projeto de lei de autoria do
 vereador Franklin Venan-
cio da Silva Netto (PSC), 
que autoriza a Prefeitura a
 utilizar drones com câme-
ras como suporte às ações 
de combate ao mosquito 
Aedes aegypti na cidade. A
 ideia é utilizar o equipa-
mento de voo por controle
 remoto para captar ima-
gens aéreas de imóveis on-
de a inspeção de agentes 
não puder ser realizada.

 “A campanha de comba-

Tecnologia. Câmara aprovou projeto autorizando Prefeitura a utilizar equipamentos em locais onde a fiscalização de agentes não consegue entrar

te ao mosquito Aedes 
aegypti tem novos aliados –
 os veículos aéreos não tripu-
lados, mais conhecidos por 
drones, que poderão sobre-
voar diferentes localidades 
espalhadas pelo município 
para fiscalizar a efetiva eli-
minação de pontos com po-
tencial para proliferação do
 mosquito”, justifica Fran-
klin.

Segundo o vereador, uma
 das facilidades da utilização
 de drones é a integração 
com a inteligência artificial,
 uma vez que o equipamen-
to identifica e registra via Vereador Franklin Venancio da Silva Netto

pontos geográficos os locais
 com foco do mosquito. Os 
dados, continua o parla-
mentar, são enviados para as
 equipes de solo que podem 
aumentar a efetividade de 
seu trabalho.

“Em Jandira, muitas re-
sidências com casos de rein-
cidência de focos do mos-
quito poderão ser 
sobrevoadas pelos drones, 
além de outros pontos con-
siderados como potenciais 
procriadores do mosquito e
 que já receberam visita das 
equipes da Vigilância Sani-
tária”, finaliza Franklin.
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Vereador Marcos Danilo de Sousa

Dois requerimentos re-
lacionados à área de segu-
rança e de monitoramen-
to foram aprovados na 32ª
 sessão ordinária da Câma-
ra Municipal de Jandira 
(10/10). 

Em um deles, de autoria
 do vereador Silvair Soares 
de Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”, a solicitação
 é para que a Prefeitura 
construa uma base da 
Guarda Civil Municipal no 

Transporte escolar em Jandira 
terá regras a partir de 2018
Regulamentação. Projeto de lei do vereador Markinhos regulamentando a atividade no município foi aprovado pela Câmara Municipal

Base da GCM e vigilância a 
“sujismundos” são debatidos
 no plenário jandirense
Segurança e vigilância. Requerimentos pedem nova unidade da Guarda e também câmera
 de monitoramento contra quem despeja lixo e entulho

bairro Mirante de Jandira. 
“A medida traria mais segu-
rança aos moradores desta 
região. Constantemente 
eles são alvos de assaltos, 
furtos e vandalismo”, justi-
fica Silvio.

Por conta dos “sujis-
mundos” que insistem em 
jogar lixo e entulho ao lado
 da UBS do Jardim Broti-
nho, o vereador Franklin 
Venancio da Silva Netto 
(PSC) quer que o governo 

municipal instale câmeras 
de monitoramento no en-
torno da unidade – uma vol-
tada para os fundos e outra 
para a academia ao ar livre. 
“A câmera dos fundos tem o
 intuito de inibir e identificar
 o descarte irregular de resí-
duos sólidos. Já a localizada
 na academia poderá regis-
trar possíveis atos ilícitos 
contra o mobiliário da aca-
demia e seus frequentado-
res”, explica Franklin. Vereador Silvair Soares de Brito

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 traba-
lho foi aprovado na 33ª ses-
são ordinária da Câmara 
Municipal de Jandira 
(17/10), e estabelece normas
 como número máximo de 
passageiros, credenciamen-
to junto à Prefeitura, idade 
máxima dos veículos, equi-
pamentos obrigatórios e fis-
calização à atividade.

Segundo o vereador au-
tor Marcos Danilo de Sousa
 (PV), o “Markinhos”, os pais
 precisam ter plena tranqui-
lidade de que seus filhos es-
tão seguros utilizando um 
transporte escolar que obe-
deça às normas e padrões de
 segurança. “Não tínhamos 
uma lei municipal para ga-
rantir esta segurança aos es-
tudantes, e este projeto ve-

nho elaborando desde o co-
meço deste ano. Os tios de 
vans terão pelo menos qua-
tro meses para se adequa-
rem, e o importante é que 
agora haverá fiscalização, 
porque há veículos que não 
têm condições alguma de 
estarem circulando”, afir-
mou o parlamentar duran-
te a sessão.

Os veículos de transpor-
te escolar, pela proposta 
aprovada pelos vereadores, 
deverão ter capacidade igual
 ou superior a 12 passageiros,
 e idade máxima de 20 anos 
de fabricação. O cadastra-
mento junto ao Departa-
mento Municipal de Trân-
sito (Demutran) será 
obrigatório. Cada motorista
 deverá contar com um mo-
nitor maior de 16 anos de 
idade. Haverá vistoria obri-
gatória a cada seis meses.

A lei depende ainda de
 sanção do prefeito de 
Jandira.
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Melhorias do tráfego de Jandira 
são reivindicadas na Câmara
Trânsito. Implantação de rotatória, semáforos e de faixas elevadas para pedestres são temas de requerimentos aprovados pelos vereadores

Segundo o vereador 
Marcos Danilo de Sousa 
(PV), o “Markinhos”, é 
grande o número de moto-
ristas e munícipes que pre-
senciam diariamente os 
transtornos no tráfego em 
frente ao terminal de ôni-
bus do Jardim Nossa Se-
nhora de Fátima. “Isso 
principalmente em horá-
rios de pico, quando há 
carros estacionados de for-
ma indevida atrapalhando 
a manobra dos ônibus. Já 
vi inclusive um início de 
confusão no local um dia 
por conta da confusão no 
trânsito ali”, explica o ve-
reador. 

Requerimento de sua 
autoria, aprovado na 32ª 
sessão ordinária da Câma-
ra Municipal de Jandira, 
solicita à Prefeitura a im-
plantação de uma rotató- Vereador Luciano Antonio Barbieri

Vereadores pedem obras de 
asfalto, esporte e esgoto
Infraestrutura. Benefícios 
seriam para os bairros Jardim
 Belmonte, Vila Rolim, Vale do
 Sol e Parque Santa Tereza

Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe

ria no acesso ao terminal, 
como forma de organizar o
 trânsito e evitar estes 
transtornos.

Grandes dificuldades 
também enfrenta quem 
dirige no entorno ao veló-
rio municipal, em especi-
al no cruzamento entre a 
rua Nicolau Mayevsky e 
avenida Presidente Costa 
e Silva, segundo o verea-
dor Luciano Antonio Bar-
bieri (PTB). “Há uma 
grande quantidade de 
carros cruzando por to-
dos os lados, uma vez que 
não há mão única no lo-
cal, e acidentes já aconte-
ceram. A implantação de 
semáforos beneficiaria o 
trânsito, além de propor-
cionar mais segurança 
aos transeuntes”, justifica
 o parlamentar, em reque-
rimento de sua autoria 

aprovado no plenário, so-
licitando a medida à Pre-
feitura.

Já o vereador Silvair 
Soares de Brito (PEN), o 
“Silvio Cabeleireiro”, re-
forçou uma proposta sua, 
em novo requerimento, 
para o governo municipal 
implantar faixas elevadas 
para pedestres no centro 
de Jandira. “O maior be-
nefício da faixa elevada é 
que o pedestre, ao atra-
vessar, não precisa mudar 
de nível em relação à rua, 
o que facilita a mobilidade
 de pessoas com dificulda-
des físicas, além de crian-
ças, idosos e cadeirantes. 
Com a faixa, o pedestre 
segue em linha, e não pre-
cisa descer ao nível da rua 
para retornar ao da calça-
da em seguida”, justificou 
o parlamentar.

A 32ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal de 
Jandira (10/10) aprovou 
requerimento do vereador
 Josenildo Ribeiro de Frei-
tas (PR), o “Véinho”, que 
solicita à Prefeitura servi-
ço de recapeamento asfál-
tico nas ruas Rita do Nas-
cimento Duca (Jardim 
Belmonte) Bartira (Vila 
Rolim). “Principalmente 
em épocas de chuvas, mas 
não somente nestas, é pos-
sível que o desgaste do as-

falto nas vias públicas oca-
sione o surgimento de fis-
suras e buracos, os quais 
atrapalham o tráfego e po-
dem ocasionar sérios aci-
dentes”, justifica o parla-
mentar.

Já o vereador Rodrigo 
Francisco Rosa de Jesus 
Felipe (PMDB), o “Bilisca 
da Feira”, quer que o go-
verno municipal construa 
cobertura da quadra de fu-
tebol ao lado do CDHU do 
Vale do Sol, com revitaliza-
ção do local, reforma do 
parquinho e implantação 
também de uma academia
 ao ar livre. “Esta é uma rei-
vindicação dos moradores,
 que teriam um lugar para 

a prática de esportes e um 
local seguro para que as 
crianças brinquem”, traz o
 requerimento de sua auto-
ria, aprovado na mesma 
sessão.

O prolongamento da re-
de de esgoto da rua Cotia 
(Parque Santa Tereza) é o 
que solicita o vereador 
Marcos Danilo de Sousa 
(PV), o “Markinhos”, em 
requerimento de sua auto-
ria também aprovado no 
plenário. “É uma solicita-
ção dos moradores da rua 
Cotia, a partir do nº 165, os
 quais vêm sofrendo os 
transtornos causados pela
 falta de rede de esgoto”, 
explica o vereador.
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Câmara aprova Boletim 
Eletrônico na rede de educação

A 31ª sessão ordinária 
da Câmara Municipal de 
Jandira (03/10) aprovou 
projeto de lei que cria, na 
rede municipal de educa-
ção da Prefeitura, o Bole-
tim Eletrônico. O sistema 
permitirá que pais de alu-
nos consultem por meio 
do portal do governo mu-
nicipal na internet, as no-
tas e a frequência de seus 
filhos nas escolas.

“Na dificuldade de os 
pais ou responsáveis de 
participarem das reuniões
 por motivos de trabalho 
ou de força maior, o bole-

Na internet. Em outras 
propostas, vereadores 
pedem a construção de uma
 escola no Jardim Gabriela e 
creche no Parque Iglesias

tim escolar eletrônico se 
faz uma ferramenta im-
portante para o acompa-
nhamento dos alunos em 
seu desempenho escolar”,
 explica o vereador autor 
da proposta, Franklin Ve-
nancio da Silva Netto 
(PSC).

Novas escolas
A mesma sessão apro-

vou requerimento de au-
toria do vereador Rodrigo
 Francisco Rosa de Jesus 
Felipe (PMDB), o “Bilisca
 da Feira”, solicitando à 
Prefeitura a construção de
 uma escola no bairro do 
Jardim Gabriela.

“Esta é uma reivindica-
ção dos moradores do Jar-
dim Gabriela I, II e III, Vi-
la da Amizade, Jardim 
Dolores Paschoalin e Jar-

dim Nossa Senhora de Fá-
tima. A escola Moacir To-
mas da Silva era uma esco-
la compartilhada com o 
Estado para atender 1ª a 4
 ª séries, porém no gover-
no passado isso deixou de 
ocorrer”, justifica Bilisca, 
que solicitou também o 
envio de cópia do requeri-
mento à Secretaria de 
Educação do Estado de 
São Paulo.

Já o vereador Arverino 
Xavier da Silva (PTB) pe-
de a construção de uma 
creche em substituição à 
reforma na quadra da rua 
Ribeirão Pires, no Parque 
Iglesias. “A medida é ne-
cessária tendo em vista a 
necessidade das mães 
quanto à falta de vagas nas
 creches”, afirma o parla-
mentar.

Farmácias manterão vagas de 
estacionamento de 15 minutos

Farmácias e drogarias 
de Jandira poderão man-
ter vagas de estaciona-
mento de “curta duração”,
 com uso de até 15 minutos,
 aos motoristas que preci-
sarem comprar medica-
mentos e outros produtos 
nestes estabelecimentos. A
 regra, de autoria do verea-
dor Antônio dos Santos 
Oliveira (PV), o “Toninho 
Amizade”, foi aprovada na
 34ª sessão ordinária da Câ-
mara Municipal (24/10).

O prazo de utilização 
da vaga poderá variar tam-
bém conforme o tempo 
que o consumidor preci-
sar para finalizar sua com-
pra na farmácia. Os carros
 estacionados nestas vagas
 terão que ligar o pisca 
alerta do veículo para si-
nalizar a utilização corre- Vereador Antônio dos Santos Oliveira

Curta duração. Câmara aprovou projeto de lei que institui sistema de uso gratuito em frente a drogarias, com pisca alerta do carro ligado

ta do estacionamento.
“Há necessidade de de-

finir e regulamentar os di-
versos tipos de áreas de 
estacionamentos específi-
cos de veículos, com curta
 duração em farmácias e 
drogarias. Isso porque a 
não existência dessas va-
gas específicas prejudica 
aqueles que estacionam 
por pouco tempo”, traz a 
justificativa do projeto de 
Toninho. “Já passei por es-
sa situação, e tive que pa-
gar zona azul”, explicou o 
vereador.

Pelo projeto, serão con-
siderados infratores os 
proprietários de veículos 
estacionados nestas vagas,
 mas que não estejam se 
valendo dos serviços pres-
tados pelo estabelecimen-
to farmacêutico.
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Espaço para os 
servidores da Saúde
Jornada semanal. Câmara intermedeia negociação entre 
funcionários da Saúde e Prefeitura para redução de carga horária

PARA VOCÊ
No site da Câmara Municipal de Jandira, você encontra fotos e de vídeos

 das sessões ordinárias. Basta clicar: www.camarajandira.sp.gov.br

Funcionários públicos da
 Saúde estiveram na Câma-
ra Municipal de Jandira, 
durante a 35ª sessão ordiná-
ria (31/10), para pedir o 
apoio dos vereadores na rei-
vindicação pela redução de 
carga horária para psicólo-
gas, terapeutas, fonoaudió-
logas, nutricionistas e assis-
tentes sociais da rede 
municipal. As servidoras 
querem que o governo mu-
nicipal passe de 30 para 20 
horas semanais a jornada 
para as classes, em compen-
sação à defasagem salarial 
que as funções têm na Pre-
feitura.

Representando as traba-
lhadoras, usou a tribuna da 
Câmara a psicóloga Sônia 
Mara Pavanelli. Ela falou 
sobre a dificuldade da Pre-
feitura em reajustar salári-
os em função dos recursos 
financeiros, mas protestou 
contra a falta de respostas 
quanto à redução da jorna-
da de trabalho, que seria 
uma alternativa de liberar as
 profissionais para comple-
mentar os ganhos em um 
segundo emprego. “Os se-
nhores podem nos pergun-
tar por que então ainda tra-

balhamos em Jandira. Por 
causa do vínculo que temos
 com nossos pacientes, e 
porque Jandira tem um po-
vo acolhedor. Mas estamos 
cansados de não sermos ou-
vidos”, desabafou a psicólo-
ga. 

“Temos consciência que 
este problema não foi cau-
sado por esta gestão. Mas (a
 redução da carga horária se-
manal) possibilitaria assu-
mirmos uma atividade para
 complementarmos nossos 
salários. Esta redução não 
vai prejudicar o atendimen-
to à população”, explicou 
Sônia.

O presidente da Câmara,
 vereador Marcelo Marques
 de Souza (DEM), o “Marce-
linho”, prontificou-se a reu-
nir a assinatura de todos os 
vereadores em um docu-
mento ao prefeito, reforçan-
do a necessidade de rever a 
questão junto às classes. 
“Sabemos que não há orça-
mento, mas vocês não estão
 pedindo aumento. Quero 
agradecer o carinho que vo-
cês têm com a população, e 
tenho certeza que o prefei-
to quer resolver esta situa-
ção”, disse Marcelinho.

Equilíbrio orçamentário. Duas reuniões públicas foram feitas para dar publicidade 
ao projeto que ainda será votado em plenário

Câmara realiza 
audiências públicas 
da Lei Orçamentária

Audiências públicas são exigências legais no processo de aprovação da Lei Orçamentária

Psicóloga Sônia Mara Pavanelli usou a tribuna da Casa em nome das profissionais da Saúde

Antes de colocar na pau-
ta de votação no plenário, a
 Câmara Municipal de Jan-
dira realizou, nos dias 17 e 
18 de outubro, duas audiên-
cias públicas para debater 
o projeto de Lei Orçamen-
tária da prefeitura jandi-
rense para o exercício de 
2018. A realização da reu-
nião pública é uma exigên-
cia legal, e representa a 
oportunidade de a popula-
ção conhecer e debater so-
bre os detalhes dos investi-
mentos e da receita que 
custeará os serviços públi-
cos prestados pelo governo
 municipal durante o ano.

A receita estimada de 
arrecadação em 2018 para
 a Prefeitura de Jandira, 
segundo o projeto, é de R$
 350.735.185,14. As três 
áreas que concentram os 
maiores valores de custeio
 e investimento estão liga-
dos às secretarias munici-
pais de Educação (R$ 
90.158.745,36), Saúde (R$
 73.001.217,01) e Obras, 

Trânsito e Transporte  (R$
 23.378.871,66). 

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

ras do País demandam, pa-
ra o Município, redobrado 
esforço na obtenção do 
equilíbrio orçamentário, 
com melhoria na arrecada-
ção própria através de me-
didas que objetivam a redu-
ção da inadimplência”.


