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A sessão solene em comemoração ao 54º aniversário da emancipação político-administrativa de Jandira, na sexta-feira (8/12), na Câmara 
Municipal, foi marcada pela homenagem a munícipes que receberam o título de “Cidadão Jandirense”. Por meio de projetos de vereadores 
aprovados nos últimos meses, seis pessoas receberam a menção oficial durante a solenidade, entregue em mãos pelos parlamentares da Casa. PÁG. 4

Sessão Solene comemora os 
54 anos da cidade de Jandira
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Sessão extraordinária aprova seis projetos

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jandi-
ra realizaram no dia 19 de 
dezembro a 5ª sessão ex-
traordinária deste ano, 
atendendo a pedido do 
prefeito Paulo Barufi 
(PTB) para apreciar em 
plenário seis projetos con-
siderados emergenciais ao
 município, de autoria do 
chefe do Executivo. A mes-
ma sessão também apro-
vou uma resolução que 
prevê a readequação do 
quadro funcional do Poder
 Legislativo jandirense.

Os vereadores aprova-
ram o Projeto de Lei Com-
plementar nº 07/17, que re-
estrutura e reorganiza o 
sistema de gestão do Insti-
tuto de Previdência Muni-
cipal de Jandira “Onício de
 Brito Vilas Boas”, o Ipre-
jan. Também analisaram e
 votaram favoravelmente o
 Projeto de Lei 58/17, que 
revoga o repasse de 10% da
 arrecadação com multas 
de trânsito à Guarda Mu-
nicipal de Jandira.

Também foi aprovado o

Legislativo. Vereadores se
 reuniram para votar 
propostas emergenciais ao 
prefeito Paulo Barufi

Projeto de Lei 59/17, revo-
gando legislação de 2011 
que obrigava o emplaca-
mento em Jandira dos veí-
culos das empresas loca-
doras que prestam serviço
 à Prefeitura. Um comple-
mento no Plano Plurianu-
al de Jandira, aprovado em
 novembro pela Câmara, 
também passou pelo crivo
 dos vereadores por meio 
do Projeto de Lei 60/17.

Já o Projeto de Lei 61/17,
 outro aprovado na sessão 
extraordinária, alterou o 
teto de pagamento, pela 
Prefeitura, do chamado 
“crédito de pequeno valor”,
 nos casos em que haja sen-
tença judicial transitada em
 julgado desfavorável ao 
Executivo. O sexto Projeto 
de Lei do prefeito aprovado
 pelos vereadores, o de nú-
mero 63/17, altera o sistema
 de composição do “Conse-
lho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Soci-
al do Fundo de Manutenção
 e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica de Valorização
 dos Profissionais da Educa-
ção – Conselho do Fundeb”,
 atendendo a recomendação
 do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE).

TV CÂMARA ON LINE 
Assista ao vivo às sessões pela internet, às terçasferias a partir das 14h em 

www.camarajandira.sp.gov.br
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Câmara faz 
“mini reforma 
administrativa”

A 5ª sessão extraordiná-
ria da Câmara Municipal de
 Jandira (19/12) aprovou o 
Projeto de Resolução 05/17,
 de autoria da Mesa Direto-
ra da Casa, que realinha o 
quadro de pessoal do Poder
 Legislativo jandirense. Se-
guindo apontamentos do 
Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo, a medi-
da extinguirá 34 cargos da 
Câmara, entre efetivos e 
comissionados. 

Cada um dos 13 verea-
dores jandirenses perderá 
um assessor – antes eram 

Eficiência. Vereadores aprovaram projeto reorganizando o quadro de funcionários

quatro. Os outros cargos que
 serão extintos, os efetivos, 
estão distribuídos em diver-
sas funções, como telefonis-
ta, agentes de segurança, 
bibliotecário auxiliar admi-
nistrativo – nenhum destes
 efetivos, por outro lado, es-
tá ocupado atualmente.

Em compensação, a re-
forma administrativa da 
Casa criará o cargo para 
“assessor de licitações e 
contratos”.

Outra mudança está na 
escolaridade mínima para 
cargos. A exigência hoje pa-

ra ser assessor de vereador 
ou da presidência da Casa é
 “alfabetizado”, e mudará 
para ensino médio comple-
to. O diretor geral muda de 
ensino médio para ensino 
superior.

Segundo ainda o que 
traz a justificativa da Re-
solução, as medidas visam
 também reforçar “o com-
promisso desta Casa de 
Leis no atendimento aos 
princípios constitucionais
 da administração pública 
em especial ao princípio 
da eficiência”.

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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Homenagens na Câmara marcam 
solenidade dos 54 anos de Jandira
Respeito. Sessão solene entregou títulos de Cidadão Jandirense a munícipes, e também homenageou exvereadores e times de futebol da cidade

A sessão solene em co-
memoração ao 54º aniver-
sário da emancipação po-
lítico-administrativa de 
Jandira, na sexta-feira 
(8/12), na Câmara Muni-
cipal, foi marcada pela ho-
menagem a munícipes que
 receberam o título de “Ci-
dadão Jandirense”. Por 
meio de projetos de vere-
adores aprovados nos úl-
timos meses, seis pessoas 
receberam a menção ofici-
al durante a solenidade, 
entregue em mãos pelos 
parlamentares da Casa. 

Ex-vereadores e repre-
sentantes das equipes cam-
peãs dos torneios munici-
pais de futebol neste ano 
também foram homenage-
ados com moções. Recebe-
ram o título de “Cidadão 
Jandirense” os munícipes 
Maria Helena Crepaldi Pe-
res, Honorina Ribeiro e Sil-
va, Senhora Alves de Almei-
da, Etevaldo Nunes Coelho,
 Elienal Alves de Freitas e 
Berenice Rodrigues Cruz.

Além dos 13 vereadores e
 familiares, a sessão especial
 contou com a presença do 
prefeito Paulo Barufi; vice-
prefeito Manoel Domin-
gues; ex-prefeitos Clécio 
Soldé e Geraldo Teotônio da
 Silva (o “Gê”); deputado es-
tadual João Caramez; presi-
dente da Câmara Municipal
 de Osasco, vereador Elis-
sandro Lindoso (o “Dr. Lin-
doso”); e ex-vereador de Ba-
rueri, Josué Pereira Silva (o
 “Jô”), entre outras autorida-
des e representantes de as-
sociações de classe. 

“Quero agradecer ao po-
vo de Jandira que nos tem-
pos mais difíceis nos acom-
panhou, há mais de 50 anos,
 pessoas que se uniram para
 que nos tornássemos um 
município”, disse Clécio 
Soldé, que foi um dos eman-
cipadores da cidade.

“Cada dia que passa ve-
mos que vale a pena traba-
lhar pela população para 
trazer a qualidade de vida a 

todos. Foi um ano difícil, 
mas quero agradecer todos 
os vereadores que ajudaram
 para que o Paulo (Barufi, 
prefeito) fizesse a lição de 
casa, e que no próximo ano 
possamos trazer um sorriso
 para cada morador, fazer de
 Jandira uma cidade real-
mente feliz”, afirmou o pre-
sidente da Câmara de Jan-
dira, vereador Marcelo 
Marques de Souza (DEM), 
o “Marcelinho”.

“Cada governo que passa
 tem a obrigação de fazer o 
máximo que pode, tem que 
ser nossa missão, e não é fá-
cil mesmo, mas a gente não 

Solenidade também oficializou homenagens
Presidente da Câmara, 
vereador Marcelo Marques de Souza

pode ficar só reclamando, 
tem que arregaçar as man-
gas e ir à luta, porque a po-
pulação merece sempre o 
melhor”, discursou o ex-
prefeito Gê.

“Se nós temos Jandira, 
nós devemos isso a uma 
ação essencialmente polí-
tica que aqueles homens 
tomaram. É muito impor-
tante que a cidade reviva 
sua história. Uma cidade 
sem história é um povo 
sem memória, e fico feliz 
em ver esse povo feliz”, 
disse o deputado João Ca-
ramez, referindo-se à luta 
dos emancipadores.

“Quero parabenizar a to-
dos os homenageados de 
hoje, porque um título é 
uma coisa muito importan-
te, porque vocês fizeram al-
go importante para a cida-
de”, ressaltou o ex-vereador
 de Barueri Jô, em referência
 aos munícipes que recebe-
ram a moção de “Cidadão 
Jandirense”.

“Minha vida política 
começou em Jandira, co-
mo secretário de Saúde 
(2012). Nunca vi um povo 
tão amável e um povo tão 
feliz como este de Jandi-
ra”, contou o presidente 
da Câmara de Osasco, ve-

reador Dr. Lindoso.
“Todos contribuíram pa-

ra cidade chegar até aqui, e 
temos muito o que avançar”,
 disse o prefeito Paulo Baru-
fi, elencando alguns dos in-
vestimentos que a Prefeitu-
ra está empenhando. “Mas 
nós não chegamos sem a 
ajuda da Câmara Municipal.
 Para a cidade avançar, esta-
va aqui a Câmara para nos 
atender, sempre solícita. Is-
so demonstra a parceria e o 
compromisso dessa Câma-
ra com a cidade de Jandira, 
sem vocês não teríamos 
avançado tanto como avan-
çamos”, completou.

Prefeito Paulo Barufi

Sessão Solene dia 8 de dezembro


