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A primeira sessão ordinária deste ano da Câmara Municipal de Jandira (06.02) foi marcada pelo uso da tribuna da Casa, em especial pelo
 prefeito Paulo Barufi (PTB) e pelo presidente do legislativo jandirense, Marcelo Marques de Souza (DEM). O mandatário jandirense falou
 um pouco do seu primeiro ano frente à Prefeitura de Jandira em 2017 com uma breve prestação de contas, e detalhou alguns dos investimentos
 e realizações que pretende pôr em prática este ano.  PÁG. 3
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A primeira sessão ordi-
nária deste ano da Câmara 
Municipal de Jandira 
(06.02) foi marcada pelo 
uso da tribuna da Casa, em 
especial pelo prefeito Pau-
lo Barufi (PTB) e pelo pre-
sidente do legislativo 
jandirense, Marcelo Mar-
ques de Souza (DEM), o 
“Marcelinho”.

Aproveitando a reaber-
tura dos trabalhos legisla-
tivos, Paulo Barufi fez 
questão de ir à Câmara e 
falar sobre sua gestão. O 
mandatário falou um pou-
co do seu primeiro ano 
frente à Prefeitura de Jan-
dira em 2017 com uma 
breve prestação de contas,
 e detalhou alguns dos in-
vestimentos e realizações
 que pretende por em prá-
tica este ano.

“Organizamos nosso or-
çamento e, este ano, pode-
remos investir melhor em 
nosso plano de governo. Em
 2017, com as dificuldades, 
investimos R$ 5 milhões; 
este ano, investiremos R$ 
25 milhões, ou seja, cinco 
vezes mais”, afirmou o pre-
feito, citando a construção

do novo Paço Municipal, as
 obras contra enchentes na
 Vila Maré, a entrega da 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) em abril, 
mais os novos investimen-
tos na Guarda Municipal 
(mais quatro viaturas e 40
 pistolas) e na Educação 
(ampliação de escolas e 
frota escolar renovada).

Emoção
Quebrando o protocolo, 

antes da abertura oficial da 
sessão, o presidente da Câ-
mara subiu à tribuna para 
contar sobre o dramático 
acidente que sofreu na vés-
pera de Natal, em uma chá-
cara da família. Com um 
colete de proteção à coluna 
cervical, muito emocionado
 Marcelinho falou que este-
ve em risco claro de morte 
por conta de ter mergulha-
do na piscina da chácara, 
sem perceber o nível de 
água. “Bati a cabeça no fun-
do da piscina, meus braços e
 pernas não se mexiam, e, 
boiando na água, torci para 
que meus irmãos  viessem 
me salvar. Meu ar acabou, 
abri a boca e desmaiei. Acor-

dei na quarta respiração bo-
ca a boca feita pelo meu ir-
mão”, narrou.

Marcelinho disse ainda 
que foi encaminhado de 
Jandira a São Paulo dada a 
gravidade de seu quadro. 
“Fiquei com a possibilidade
 de ficar paraplégico. Os mé-
dicos me disseram que mi-
nha recuperação foi uma em
 mil. Foi Deus quem me sal-
vou”, afirmou o vereador, 
chorando na tribuna. Ao 
final, foi muito aplaudido 
por conta da história de su-
peração e fé.

Outros convidados
Também usaram a tribu-

na da Casa o ex-vereador 
Wesley Teixeira, na qualida-
de de presidente municipal 
do PSB, que falou sobre po-
lítica; e o jornalista e radia-
lista Eduardo Sergantine, 
que apresentou a coletânea
 literária “Antologia Jandira
 e Outras Terras - Poemas, 
Contos, Crônicas”, cuja edi-
ção foi financiada pelo Fun-
do Municipal de Cultura e
 que contou com o apoio da
 Câmara Municipal de 
Jandira.

Tribuna é o destaque da
 primeira sessão do ano
Participação. Prestação de contas do prefeito e depoimento emocionante do presidente da 
Câmara Municipal de Jandira marcaram reabertura dos trabalhos legislativos

Exvereador Wesley Teixeira

Jornalista e radialista Eduardo Segantine

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

Presidente da Câmara, Marcelo Marques de Souza 

Prefeito de Jandira Paulo Barufi
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Vereador Michel de Oliveira Viana Vereador Marcos da Silva Ferreira

Câmara aprova pedidos para pavimentação de vias
Asfalto. Obras seriam para 
três ruas no Jardim Gabriela 
e seis na Vila Rolim

As ruas Alexandre To-
mas da Silva, Paulo Lima 
Santos e José Pedro Leite 
(Jardim Gabriela), segun-
do o vereador Rodrigo 
Francisco Rosa de Jesus 

Felipe (MDB), o “Bilisca da
 Feira”, encontram-se em 
más condições de uso. Por 
isto, requerimento de sua 
autoria, aprovado na 2ª 
sessão ordinária da Câma-
ra Municipal de Jandira 
(20/02), solicita o recape-
amento asfáltico das vias.

“São ruas que estão 

cheias de buracos. Vale 
lembrar também que o 
final da rua Alexandre To-
mas da Silva e a rua José 
Pedro Leite ainda são de 
paralelepípedos, sendo as-
sim se faz necessário o re-
capeamento com urgên-
cia”, afirma Bilisca.

A mesma sessão tam-

bém aprovou outro reque-
rimento reivindicando 
obras de pavimentação, 
desta vez em seis ruas na 
Vila Rolim: Monte Caste-
lo, Áurea Vieira da Silva, 
Adelina Gonçalves Salum,
 Alfa, Beta e Gama. O docu-
mento é de autoria conjun-
ta dos vereadores do PRB 

Michel de Oliveira Viana e
 Marcos da Silva Ferreira, o
 “Beda”.

“Estas ruas precisam, 
com urgência, de reparos 
no asfalto, pois trafegam 
por elas um número consi-
derável de carros, ônibus e
 pedestres”, traz a justifica-
tiva do requerimento.

Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe
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Vereador Silvair Soares de Brito

Parlamentares pedem ações
 de zeladoria e manutenção
Serviços urbanos. Limpeza e construção de calçada, mais a troca de iluminação por lâmpadas
 de LED, foram as benfeitorias solicitadas pelos vereadores

O vereador Michel de 
Oliveira Viana (PRB) teve 
aprovado requerimento de 
sua autoria, durante a 4ª 
sessão ordinária da Câmara
 Municipal de Jandira 
(27/02), reivindicando a 
limpeza e construção de cal-
çadas na rua Martin Luther
 King, na Vila Popi. “Diaria-
mente os moradores e pe-
destres que transitam pela 
via estão expostos ao risco 
de atropelamento, uma vez 
que são obrigados a trafegar
 pela rua por não haver cal-
çadas. Na lateral do córrego
 o pedestre se arrisca a cair lá
 dentro. Do outro lado da rua,
 a calçada está tomada pelo 
lixo e pelo mato”, aponta o 
parlamentar.

Requerimento aprova-
do na mesma sessão, de au-
toria conjunta entre os ve-
readores Silvair Soares de 
Brito (PEN), o “Silvio Ca-
beleireiro”, e Marcos Da-
nilo de Sousa (PV), o “Mar-
kinhos”, pede à Prefeitura 
a substituição de todas as 
lâmpadas comuns já exis-
tentes no bairro Mirante 
de Jandira, por lâmpadas 
de LED. “A solicitação é 
feita tendo em vista que 
com essa substituição a 
iluminação ficará melhor e
 irá proporcionar uma me-
lhor qualidade de vida e se-
gurança para os moradores
 do bairro”, traz a justifica-
tiva do documento.

A troca da iluminação 

Vereador Marcos Danilo de Sousa

normal por lâmpadas de 
LED também foi reivindi-
cada pelo vereador Lucia-
no Antonio Barbieri (PTB),
 em requerimento igual-
mente aprovado em plená-
rio. Ele pede a implemen-
tação do novo sistema na 
rua Padre Giuseppe Ânge-
lo Bertoli, avenida Nossa 
Senhora Aparecida e tra-

vessa Papa João XXIII, no 
Centro. “É uma área de in-
tensa circulação de pesso-
as, uma vez que se trata de
 um bairro com escola, 
igreja e residências, e os 
munícipes têm sofrido 
com assaltos. A atual ilu-
minação está fraca e pou-
cas lâmpadas funcionam”,
 afirma o parlamentar.

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

Vereadores aprimoram
 regra contra cerol
Brincadeira perigosa. Prefeitura poderá agora aplicar 
multa a quem for pego usando as chamadas “linhas 
chilenas”, e apreender material

As regras contra o uso de
 cerol em Jandira foram 
aprimoradas pelos vereado-
res da cidade. A 2ª sessão or-
dinária da Câmara Munici-
pal (20/02) aprovou projeto
 que modifica legislação já 
existente sobre o tema, mas
 que incidia apenas sobre a 
comercialização da chama-
da “linha chilena”.

A partir na nova lei, ficam
 proibidos também, além da
 venda de produtos relacio-
nados ao cerol, o armazena-
mento, transporte, produ-
ção, fornecimento e o uso do
 cerol. A nova regra também
 estabelece multa de 5 UFMs
 ao infrator pego em flagran-
te utilizando o material, que
 deverá ser apreendido pela 
autoridade.

“A multa pode ter valor 
simbólico, mas o objetivo é 
a apreensão do material. Es-
tamos alterando uma lei que
 já existe em Jandira, e que 
de verdade nossa Guarda 
possa fazer as autuações”, 

explicou no plenário o autor
 do projeto, vereador Jose-
nildo Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Véinho”.

O cerol é uma mistura de
 cola de sapateiro com vidro 
moído (ou limalha de ferro 
ou pó de quartzo) que é apli-
cada em linhas de papagai-
os (pipas) para cortar as li-
nhas de outros papagaios no
 ar, numa espécie de desafio 
com finalidade recreativa. 
“O uso do cerol tem engros-
sado a lista de vítimas em 
acidentes com estas linhas 
cortantes, principalmente 
motociclistas e ciclistas. Po-
dem ocorrer desde peque-
nas lesões até mutilações – 
ou, pior ainda, as vítimas 
perdem a vida. Dados apon-
tam que 25% destas vítimas
 acabam morrendo. Espera-
mos que se faça valer a lei 
em Jandira”, apontou Véi-
nho.

Para se tornar lei, o pro-
jeto precisa ainda de sanção
 do prefeito.
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Rotaryanos na Câmara Municipal de Jandira

Representantes do Ro-
tary Club de Jandira – que 
desde o ano passado atua 
em conjunto com os clubes
 de Santana de Parnaíba e 
Aldeia da Serra – estiveram
 na 2ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal (20/02),
 apresentando os trabalhos 
sociais desenvolvidos pela 
entidade em toda a região 
oeste. Segundo o presiden-
te-fundador da unidade 
jandirense, Carlos Fronte-
rotta, a reunião mensal da 

Trabalho social. Representantes da entidade estiveram na sessão ordinária, e presidentefundador utilizou a tribuna para apresentar ações na região.

Rotary faz reunião mensal  na Câmara de Jandira
entidade foi “transferida” 
ao plenário do Legislativo 
de Jandira, em atenção ao 
Dia Nacional do Rotary, co-
memorado em 23 de feve-
reiro.

“O Rotary é uma entida-
de internacional fundado 
em 1905. É um clube de ser-
viços à comunidade, em es-
pecial a carente. Somos 
mais de um milhão e du-
zentos mil rotarianos pelo 
mundo, e estamos em qua-
se todas as nações, com 
mais de 31 mil clubes. Man-
temos diversos projetos so-
ciais na região, entre eles o 
destaque ao Colégio Rio 
Branco, (com unidade no 
bairro da Granja Vianna), 
que é patrocinado pelo Ro-
tary”, explicou Fronterotta
 na tribuna da Câmara.

Durante a participação 
na Câmara, um vídeo insti-
tucional da entidade foi 

apresentado ao público. 
“Quero parabenizar o tra-
balho do Rotary. Com cer-
teza, as ações da entidade 
colaboram para o mundo 
ficar bem melhor”, disse o 
presidente do legislativo 
jandirense, vereador Mar-
celo Marques de Souza 
(DEM), o “Marcelinho”.

Na região, o Rotary é 
responsável por projetos 
como o consultório dentá-
rio no Jardim Gabriela; 
brinquedoteca no Recanto 
Carlinhos; creche “Tata Lo-
reta” na Associação Cáritas
 São Francisco; doação de 
veículo para a Associação 
Vale da Benção de Araçari-
guama; e doação de materi-
ais para a Apae Jandira, en-
tre outras ações.  

Para fazer parte das 
ações do Rotary, basta envi-
ar e-mail para simonede-
macedo@msn.com. Presidentefundador do Rotary Jandira, Carlos Fronterotta

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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Vereadores pedem mais melhorias para o tráfego
Segurança viária. Câmara aprovou requerimentos solicitando placas de sinalização, construção de passarela e implementação de rotatória

Transporte e trânsito foram destaque em sessão
Segurança viária. Parlamentares de Jandira solicitaram várias ações nos setores por meio de requerimentos aprovados em plenário

Vereador Luciano Antonio Barbieri 

Os setores de transpor-
te e trânsito ganharam 
destaque durante a 1ª ses-
são ordinária deste ano da 
Câmara Municipal de Jan-
dira (06.02). O vereador 
Luciano Antonio Barbieri 
(PTB) teve requerimento 
de sua autoria aprovado 
pelo plenário da Casa, soli-
citando instalação de dois 
pontos de ônibus com 
abrigos: um na rua São Ca-
etano do Sul (Parque do 
Lago), em frente à escola 
Demilson Soares Molica; e
 outro na rua Mogi das Cru-
zes (Parque do Iglesias), 
em frente ao número 37 
oficial.

“As solicitações aten-
dem ao apelo de dezenas 
de munícipes, especial-
mente os moradores des-
tes bairros, que se sentem 
prejudicados em tal situa-
ção. A falta destes pontos 
tem gerado desconforto, 
pois as pessoas, entre elas 
muitos idosos, não têm co-

mo se proteger em dias de 
sol e de chuva. Muitos estu-
dantes também se benefi-
ciariam”, justifica Luciano.

Um ponto de ônibus 
com cobertura em frente à
 Associação Amigos de 
Bairro da Vila Rolim, na 
rua Martim Luther King, 
100, é o que pede requeri-
mento assinado pelo vere-
ador Josenildo Ribeiro de 
Freitas (PR), o “Véinho”.  

“Idosos, senhoras grávidas
 e crianças, entre várias 
pessoas, precisam ali 
aguardar o transporte pú-
blico debaixo de sol e chu-
va. A instalação de um 
ponto com cobertura dará 
mais segurança e dignida-
de aos moradores do bair-
ro”, aponta.

Trânsito
Dois requerimentos as-

sinados pelo vereador An-
tonio dos Santos Oliveira 
(PV), o “Toninho Amiza-
de”, pedem benfeitorias 
relacionadas ao trânsito. 
Um deles indica a necessi-
dade de serviço de manu-
tenção e pintura das lom-
badas e faixas de pedestres
 em toda a cidade.

Outro documento apre-
sentado pelo vereador quer
 que a Prefeitura coloque 

placas de sinalização com 
os dizeres “expressamente
 proibido estacionar” em 
toda a extensão da via ex-
pressa Mauri Sebastião 
Barufi. “Isso para evitar 
que o caos se instale nessa 
via. Atualmente motoris-
tas estacionam nos dois la-
dos da avenida, e a con-
sequência imediata é a 
obstrução total do trânsi-
to”, explica Toninho.

Vereador Franklin Venancio da Silva Netto Vereador Rogério Batista da Silva 

A 4ª sessão ordinária de 
2018 da Câmara Municipal
 de Jandira (27/02) apro-
vou três requerimentos 
solicitando ações de me-
lhoria no trânsito em bair-
ros da cidade. Um deles, 
de autoria do vereador 
Franklin Venancio da Sil-
va Netto (PSC), pede que 
a Prefeitura verifique jun-
to ao DER a responsabili-
dade pela sinalização en-
tre a via de acesso João de
 Góes e a rua Manoel da 
Conceição, no Centro.

Isso porque o parlamen-
tar apontou a necessidade 
de instalação de placas de 
“proibido parar e estacio-
nar” na via. “Os veículos 
que vêm da avenida João de
 Góes, sentido Centro, cos-
tumam parar para embar-
que e desembarque de pes-
soas no acesso ao viaduto 
em frente à estação de trem

da CPTM, causando peque-
nos congestionamentos e 
acidentes no local”, justifi-
ca Franklin.

De autoria do vereador
 Rodrigo Francisco Rosa de
 Jesus Felipe (MDB), o “Bi-
lisca da Feira”, outro re-
querimento quer que a 
Prefeitura construa uma 

passarela sobre a via ex-
pressa Mauri Sebastião Ba-
rufi, próximo à escola Dor-
valino Abilio Teixeira. “É 
uma avenida muito movi-
mentada, com grande fluxo
 de carros e pessoas. Por ter
 uma escola bem ao lado da 
avenida, muitas crianças 
transitam pelo local, o que 

gera riscos de acidentes”, 
explica o parlamentar.

Já o vereador Rogério 
Batista da Silva (MDB), o 
“Gério Cabeleireiro”, pediu
 em requerimento que a 
Prefeitura de Jandira subs-
titua a praça da rua José 
Longo, altura do número 
118, no Jardim Sagrado Co-

ração, por uma rotatória 
feita com “tachões” de si-
nalização. “Há várias re-
clamações de moradores 
do local em decorrência 
do estado de abandono e 
do péssimo estado de con-
servação em que a praça se
 encontra há alguns anos”,
 conta Gério.
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Vereador Antonio dos Santos Oliveira

Vagas em creches são temas
 de reivindicação na Câmara
Infância. Requerimentos aprovados em plenário pedem informações sobre critérios de 
seleção, a construção de mais unidades e locação de imóveis para atender demanda

O assunto “vagas em 
creches” foi destaque na 
4ª sessão ordinária de 
2018 na Câmara Municipal
 de Jandira (27/02). Reque-
rimento aprovado em ple-
nário, de autoria do verea-
dor Rodrigo Francisco 
Rosa de Jesus Felipe 
(MDB), o “Bilisca da Fei-
ra”, solicita à Prefeitura a 
criação de um programa de
 apoio à implantação/cons-
trução ou locação de imó-
veis para que o município 
possa aumentar a oferta de
 vagas em creches.

“Grande parte dos nos-
sos munícipes tem enfren-
tado dificuldades para con-
seguir vagas nas creches 
em Jandira. A ideia é que 
este programa possa enca-
minhar a construção de 
mais creches, ou até mes-
mo que elas possam ser 
implantadas em escolas de
 educação básica ou em 
centros comunitários”, 
idealiza o parlamentar.

Para poder explicar à 
população os critérios de 
seleção de vagas em cre-
ches, o vereador Antonio 
dos Santos Oliveira (PV), 
o “Toninho Amizade”, so-
licitou em requerimento 

aprovado que a Prefeitura
 informe como é todo o 
processo de oferta de va-
gas – desde a inscrição, 
passando pela seleção até 
a efetiva matrícula. “Há 
uma demanda crescente 
de vagas em creches em 
nosso município. Várias 
mães fizeram a inscrição 
no período correto e os 
filhos não foram contem-
plados com a vaga, e quan-
do elas vão em busca de 
uma explicação, a única 
resposta que têm é que 
precisam esperar”, afirma.

Também de autoria de 
Toninho Amizade, em 
parceria com o vereador 
Josenildo Ribeiro de Frei-

tas (PR), o “Véinho”, outro
 requerimento aprovado 
na sessão pede à Prefeitu-
ra a construção de uma 
nova creche no terreno si-
tuado na rua Maurício de 
Matos Pessoa, na Vila Lu-
cinda. “Há uma grande de-
manda no local, e não 
existem creches suficien-
tes para comportar este 
número de crianças”, jus-
tifica o documento. Se-
gundo os vereadores, a 
obra beneficiaria morado-
res dos bairros Vila Rolim,
 Vila Popi, Vila Mercedes, 
Jardim Stella Maris, Vila 
Amizade, Vila Godinho, 
Jardim Santo Antônio e 
Vila Lucinda.

Vereador Arverino Xavier da Silva

Vereadores pedem 
benfeitorias na Saúde
Atendimento. Câmara aprovou requerimentos solicitando
 implantação de Centro de Hemodiálise e reformas em 
unidades de saúde de Jandira

A 1ª sessão ordinária de 
2018 da Câmara Municipal 
de Jandira (06.02) aprovou 
três requerimentos de vere-
adores, relacionados a ben-
feitorias na área da Saúde.

De autoria do vereador 
Silvair Soares de Brito 
(PEN), o “Silvio Cabeleirei-
ro”, um dos requerimentos 
pede a instalação de um 
Centro de Hemodiálise em 
Jandira.  “A hemodiálise, por
 si só, já é um tratamento 
cansativo. O paciente chega
 a ficar quatro horas na má-
quina. Por isso, o objetivo é 
dar acesso ao tratamento de
 pacientes que moram na ci-
dade, pois com a falta de um
 Centro de Hemodiálise, eles
 são encaminhados para ou-
tros municípios”, justifica.

Reforma da UBS da Vila 
Eunice e a construção de um
 estacionamento ao lado da 
unidade. É o que pede re-
querimento assinado pelo 
vereador Rodrigo Francisco
 Rosa de Jesus Felipe (MDB),
 o “Bilisca da Feira”. “A uni-

dade apresenta vários pro-
blemas em suas instalações,
 causando transtornos aos 
profissionais e usuários”, 
explica. “Considerando que
 no local existe uma área que
 não está sendo usada, com 
muito mato, nada mais jus-
to que usá-la em benefício 
dos usuários e profissionais
 como um estacionamento 
de veículos”, complementa.

Já o vereador Arverino 
Xavier da Silva (PTB), o 
“Avelino”, teve aprovado re-
querimento de sua autoria 
solicitando obra de reforma
 geral na UBS do Parque 
Santa Tereza. “Há mais de 
seis meses o pronto-socor-
ro está inativo e apenas o 
posto funcionando, mas em
 condições precárias, preci-
sando com urgência de ins-
talações adequadas das re-
des elétrica e hidráulica. O 
posto também está com 
mofo nas paredes, vidros 
quebrados, falta de equipa-
mentos e paredes sem pin-
tura”, apontou.


