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Jandira terá orçamento de 
R$ 384 milhões para 2019 
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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 
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 
Município, redobrado 
esforço na obtenção do
 equilíbrio orçamentá-
rio, com melhoria na 
arrecadação própria 
através de medidas que
 objetivam a redução da
 inadimplência, bem 
como o controle da 
despesa”, traz a men-
sagem do projeto, assi-
nada pelo prefeito 
Paulo Barufi.

Uma das audiências públicas realizadas na Câmara Municipal de Jandira

Jandira contará com mais de R$ 384 milhões em 2019 
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Plenário da Câmara lotado durante sessão solene

A Câmara Munici-
pal de Jandira realizou
 no sábado, 8 de dezem-
bro, sessão solene em 
comemoração aos 55 
anos de emancipação 
político-administrati-
va do município. A oca-
sião também serviu 
para formalizar a en-
trega de homenagens 
prestadas por vereado-
res a figuras importan-
tes da cidade, aprova-
das por meio de 
moções e projetos de 
Cidadão Benemérito 
durante 2018.

A cerimônia contou
 com a presença dos ve-
readores da Câmara, ex
-vereadores, secretári-
os municipais, do pre-
feito Paulo Barufi 
(PTB) e de ex-prefeitos
 – dois deles, Clécio 
Soldé e Alan Kardec, 
utilizaram a tribuna 
em depoimentos his-
tóricos.

“É uma data que 
podemos sim come-
morar. Quero aprovei-
tar e agradecer o presi-
dente da Câmara pela 
colaboração este ano, 
que com seu trabalho 
dá a celeridade para 
que as coisas aconte-
çam em nossa cidade”,
 disse Paulo Barufi na 
tribuna da Casa, fazen-
do também um breve 
balanço de governo, 
em especial nas áreas 
de desenvolvimento 
social, saúde, esporte, 
educação e segurança.

A primeira home-
nagem foi a integran-
tes da Polícia Civil e da
 Guarda Municipal, cu-
ja moção é de autoria 
do presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jandira, vereador 
Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Mar-
celinho”. Receberam o
 certificado o delegado 
titular da cidade, Mar-

SOLENIDADE Cerimônia 
também entregou home-
nagens aprovadas por 
meio de moções e projetos
 de concessão de Cidadão 
Jandirense

Sessão solene comemora 55 anos de Jandira
cos César Rodrigues 
Santos; investigador 
Marcos Vinícius de 
Souza Melo; investiga-
dor-chefe Vagner de 
Lima; investigador 
Francisco Josué Ro-
drigues; investigador 
Alexandre Fidelis Fer-
reira; agente policial 
Edvaldo Rodrigues 
Costa; guarda munici-
pal Diniz dos Santos 
Reis; agente policial 
Vagner Ramalho; in-
vestigador Carlos Edu-
ardo Rodrigues de 
Sousa; investigador 
Decio Garcia dos Reis; 
e escrivão Sidmar de 
Souza Firmino.

Outra homenagem 
foi à estudante Renata 
da Conceição Veloso, 
medalhista das Olim-
píadas Brasileiras de 
Matemática, em mo-
ção de autoria do vere-
ador Franklin Venan-
cio da Silva Netto 
(PSC). Receberam tí-
tulos de Cidadão Jan-
dirense o guarda mu-
nicipal Clóvis Castro 
Ferreira, cujo projeto é
 de autoria do vereador
 Michel de Oliveira Vi-
ana (PRB); e o ator, ro-
teirista e diretor de ci-
nema Filastor Brega, 
em proposta de autoria
 do presidente da Câ-
mara Marcelo Mar-
ques de Souza.

A cerimônia tam-
bém marcou o descer-
ramento da nova placa
 da Galeria de Presi-
dentes da Câmara Mu-
nicipal de Jandira, com
 a figura de Marcelinho,
 cujo mandato se en-
cerra em 31 de dezem-
bro deste ano. “Este é 
um dia de muita felici-
dade, e quero também 
estender a homena-
gem ao saudoso ex-
prefeito Braz Paschoa-
lim. Relembrar nossa 
história é muito im-
portante”, disse o pre-
sidente da Casa, que 
também cumprimen-
tou o presidente eleito
 para o biênio 
2019/2020, vereador 
Rogério Batista da Sil-
va (MDB), o “Gério”.

Vereador Marcelo Marques de Souza, ao lado da esposa, na Galeria de Presidentes Delegado titular da Polícia Civil, Marcos César Rodrigues

Estudante Renata da Conceição Veloso Ator e roteirista Filastor Brega
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PLENÁRIO. Última sessão 
ordinária deste ano serviu
 também para que vereado-
res �zessem balanço de 
atuação em 2018

A 38ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(27/11) foi a última de 
2018. Além da aprova-
ção da Lei Orçamentá-
ria 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 

Presidente da Apae Jandira, Vera Lúcia de Oliveira Vereador Wanderlei Lopes dos Reis

Apae e novo vereador na tribuna
 da Câmara de Jandira

A 34ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(30/10) teve a partici-
pação do prefeito Pau-
lo Barufi (PTB). Na 
tribuna, ele comentou
 o resultado do segun-
do turno das eleições, 
e fez um breve balan-
ço de sua administra-
ção este ano em rela-
ção às parcerias com o
 governo estadual e de-
putados.

Ele citou o trabalho
 de apoio da cidade pe-

Paulo Baru� esteve na ses-
são ordinária da Casa, e 
falou sobre eleições e par-
cerias da Prefeitura com o
 Estado e com deputados

Na tribuna da Câmara, prefeito faz balanço de 2018

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.

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 pela
 Justiça Eleitoral por 
causa de problemas 
em sua prestação de 
contas da campanha 
de 2016.

Com a família e 
amigos no plenário, o 

la campanha do gover-
nador Márcio França 
(PSB), que no segundo
 turno recebeu 27 mil 
votos em Jandira. “Foi
 um resultado do tra-
balho de todos. Quem 
ganhou foi a cidade, 
pois nossa participa-
ção foi um pleito para 
atender a cidade”, ava-
liou. “Por outro lado, 
já entramos em conta-
to com os deputados 
para pedir mais recur-
sos e podermos conti-
nuar os trabalhos de 
recapeamento asfálti-
co com recursos do 
Estado”, afirmou.

Barufi também fa-
lou sobre as ações que
 a Prefeitura conseguiu
 empreender este ano, 

boa parte graças aos 
recursos obtidos por 
meio de repasses do 
governo estadual. 
“Terminamos a UPA, 
e aguardamos agora o 
Ministério da Saúde 
fazer a vistoria e libe-
rar. Estamos com-
prando os equipamen-
tos, que serão todos 
novos”, apontou o pre-
feito, ressaltando tam-
bém a realização de 
concurso público para
 admissão de médicos 
especialistas e a con-
tratação de enfermei-
ros e agentes de saúde.

O prefeito também
 destacou, além da boa
 nota de Jandira no 
Ideb (Índice de De-
senvolvimento da 

Educação Básica), da 
futura contratação de 
mais guardas munici-
pal e da compra de 
novas viaturas, a 
inauguração do res-
taurante Bom Prato. 
“Estamos com uma 
pré-agenda de inau-
guração para a sema-
na do dia 12 de no-
vembro. O local está 
pronto, os equipa-
mentos estão chegan-
do e aguardamos uma
 agenda do governador
 para que ele esteja 
presente”, explicou.

Sobre o segundo 
turno, disse: “passa-
das as eleições, esta-
mos no mesmo time –
 o time é o Brasil, é São
 Paulo e é Jandira”. Prefeito de Jandira Paulo Baru�

vereador contou que 
exercia o cargo de en-
carregado do Departa-
mento de Limpeza 
Pública da Prefeitura. 
“Precisamos ajudar a 
cidade, e todos os car-
gos são de grande valia

neste trabalho”, de-
fendeu.

A parte das explica-
ções pessoais na tribu-
na também serviu pa-
ra que vereadores 
fizessem um pequeno 
balanço de atuação 

neste ano. Utilizaram 
o espaço os parlamen-
tares Silvair Soares de
 Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”, Jose-
nildo Ribeiro de Frei-
tas (PR), o “Veinho”, e
 Franklin Venancio.


