
Este ano, de fevereiro a junho, foram 19 sessões ordinárias realizadas pelos vereadores da Câmara Municipal de Jandira. Plenário apro-
vou importantes medidas relacionadas a todas os setores públicos, além de ter realizado sessões especiais como a primeira do ano, com par-
ticipação do prefeito Paulo Barufi; e uma especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.”. PÁGINA 3
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Semana de conscientização
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Tratamento para alérgicos a
 leite de vaca PÁGINA 6
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PARTICIPAÇÃO. Prestação de contas do prefeito e depoimento emocionante do presidente da Câmara Municipal de Jandira marcaram reabertura dos trabalhos legislativos

A primeira sessão 
ordinária deste ano da 
Câmara Municipal de 
Jandira (06.02) foi 
marcada pelo uso da 
tribuna da Casa, em es-
pecial pelo prefeito 
Paulo Barufi (PTB) e 
pelo presidente do le-
gislativo jandirense, 
Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Mar-
celinho”.

Aproveitando a rea-
bertura dos trabalhos 
legislativos, Paulo Ba-
rufi fez questão de ir à 
Câmara e falar sobre 
sua gestão. O mandatá-
rio falou um pouco do 
seu primeiro ano fren-
te à Prefeitura de Jan-
dira em 2017 com uma
 breve prestação de 
contas, e detalhou al-
guns dos investimen-
tos e realizações que 
pretende por em práti-
ca este ano.

Emoção
Quebrando o proto-

colo, antes da abertura
 oficial da sessão, o pre-
sidente da Câmara su-
biu à tribuna para con-
tar sobre o dramático 
acidente que sofreu na
 véspera de Natal, em 

Tribuna é o destaque da
 primeira sessão do ano

uma chácara da famí-
lia. Com um colete de
 proteção à coluna cer-
vical, muito emocio-
nado Marcelinho fa-
lou que esteve em 
risco claro de morte 
por conta de ter mer-

gulhado na piscina da
 chácara, sem perce-
ber 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  vi-
essem me salvar. Meu
 ar acabou, abri a boca
 e desmaiei. Acordei 
na quarta respiração 
boca a boca feita pelo 
meu irmão”, narrou.

‘Marcelinho disse 

ASFALTO. Obras seriam para seis no bairro

Pavimentação de vias na Vila Rolim

A 2ª sessão ordiná-
ria da Câmara Muni-
cipal de Jandira 
(20/02) aprovou re-
querimento reivindi-
cando obras de pavi-
mentação, desta vez 
em seis ruas na Vila 
Rolim: Monte Caste-
lo, Áurea Vieira da Sil-
va, Adelina Gonçalves
 Salum, Alfa, Beta e 
Gama. O documento é
 de autoria conjunta 

dos vereadores do 
PRB Michel de Olivei-
ra Viana e Marcos da 
Silva Ferreira, o “Be-
da”.

“Estas ruas preci-
sam, com urgência, de
 reparos no asfalto, 
pois trafegam por elas
 um número conside-
rável de carros, ôni-
bus e pedestres”, traz 
a justificativa do re-
querimento.

Prefeito de Jandira Paulo Baru� Presidente da Câmara, Marcelo Marques de Souza

ainda que foi encami-
nhado de Jandira a 
São Paulo dada a gra-
vidade de seu quadro.
 “Fiquei com a possi-
bilidade de ficar para-
plégico. Os médicos 
me disseram que mi-

nha recuperação foi 
uma em mil. Foi Deus 
quem me salvou”, afir-
mou o vereador, cho-
rando na tribuna. Ao 
final, foi muito aplau-
dido por conta da his-
tória de superação e fé.

Vereador Marcos da Silva Ferreira
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A 8ª sessão ordiná-
ria da Câmara Muni-
cipal de Jandira 
(27/03) aprovou re-
querimento de auto-
ria do vereador Anto-
nio dos Santos 
Oliveira (PV), o “To-
ninho Amizade), pe-
dindo a construção de
 um pronto-socorro 
infantil municipal. 

“A expansão dos lo-
cais de atendimento na
 saúde, onde a popula-
ção passa a ser tratada 
com mais dignidade 
desde os primeiros 
anos de vida, colabora 

Para comemorar o 
Dia Internacional da 
Mulher, a Câmara 
Municipal de Jandira 
realizou uma sessão 
solene na manhã do 
dia 8 de março, no ple-
nário da Casa. Lotado 
de mulheres e ho-
mens, a sessão deu 
oportunidade ao pú-
blico de assistir a três 
palestrantes convida-
das pela organização 

RECONHECIMENTO. Câmara 
convidou três palestrantes 
para usar a tribuna da Casa 
para falar sobre as políticas 
em favor das mulheres

Sessão solene homenageia mulheres em seu dia

do evento. 
O presidente da 

Câmara, vereador 
Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Mar-
celinho”, abriu a ses-
são e cumprimentou 
as mulheres em nome
 de todos os vereado-
res. “A grandeza da 
mulher a gente pode 
ver no dia a dia, elas 
são dedicadas e muito
 organizadas”, disse.

Na sequência, a 
presidente do Fundo 
Social de Solidarieda-
de de Jandira, Marcia 
Barufi, abriu a rodada 
de palestras com o te-
ma “A Mulher na Ação

Social”. “Hoje, não há 
mulher (vereadora) 
nesta Câmara, e por 
que? Porque não vota-
mos em nós mesmas. 
A gente precisa de 
mulher na política. 
Hoje é um dia de rece-
ber flores e parabéns, 
mas é um dia de luta”, 
ressaltou na tribuna.

A ex-prefeita de 
Itapevi Dalvani Cara-
mez foi a segunda a 
palestrar, com o tema 
“A Mulher na Políti-
ca”. “Sofri questiona-
mentos e discrimina-
ção por ser uma 
mulher (prefeita). Co-
mo conquistaria a po-

Vereador reivindica PS Infantil em Jandira
ASSISTÊNCIA. Equipamento ajudaria na prevenção e com-
bate aos índices de mortalidade infantil e desnutrição

extraordinariamente 
no desenvolvimento 
das habilidades e soci-
abilidades das nossas 
‘promessas do futuro’. 
Com a ampliação, ga-
rantiremos a nossas 
crianças um desen-
volvimento saudável 
e, assim, desde o iní-
cio, prevenimos e 
combatemos os índi-
ces de mortalidade 
infantil e desnutrição,
 através de um acom-
panhamento diário 
por profissionais es-
pecializados”, expli-
cou o vereador. 

pulação e a classe em-
presarial, que tanto a 
gente precisava? Hoje
 tenho orgulho de dizer
 que, mesmo com toda 
a inexperiência, mas 
com muita vontade e 
dedicação, fui a pri-
meira prefeita de nos-
sa região, junto, na Ca-
pital, a Marta 
Suplicy”, lembrou.

Também ex-prefei-
ta, só que de Jandira, a
 médica Anabel Sabati-
ne falou sobre “A Saú-
de da Mulher”. Ela ad-
ministra o programa 
de “Gravidez de Risco”
 pela Prefeitura jandi-
rense. “A mulher é 

ainda muito submissa,
 e a gravidez, infeliz-
mente, ainda é usada 
de várias maneiras, e 
ela acaba se subme-
tendo a um problema 
de saúde muito gran-
de em relação às vári-
as cesárias. É uma im-
plicação muito séria, 
porque se ela insiste 
está buscando a mor-
te materna, e a mãe 
não pode morrer, por-
que quem cuida dos 
filhos ainda é a mu-
lher. A desinformação
 é muito grande”, afir-
mou.

Na sequência, vári-
as mulheres, ex-vere-

adores e representan-
tes do governo muni-
cipal e de organizações
 ligadas às políticas em
 favor do público femi-
nino, também utiliza-
ram a tribuna para ex-
pressar a luta que o dia
 8 de março represen-
ta. Todas foram home-
nageadas com flores.

O prefeito Paulo 
Barufi encerrou a so-
lenidade. “É uma data
 de reflexão, que repre-
senta a busca por mais
 conquistas”, pontuou,
 dando um resumo das
 políticas públicas mu-
nicipais em favor da 
mulher.

Marcia Baru�Dalvani Caramez Anabel Sabatine

Vereador Antonio dos Santos Oliveira

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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Para os vereadores 
Michel de Oliveira Vi-
ana (PRB) e Rogério 
Batista da Silva (MDB),
 o “Gério”, é preciso que
 a Prefeitura de Jandira
 estabeleça regras para 
o serviço de remoção e
 guarda de veículos 
apreendidos. A ideia é 
que o governo munici-
pal envie um projeto de
 lei para votação dos 
parlamentares, autori-
zando o Poder Execu-
tivo a abrir licitação 
pública para seleção de
 uma empresa para 
operar o serviço na ci-
dade.

O objetivo é padro-
nizar os valores cobra-
dos pela remoção e 
guarda de veículos, de 

A 11ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(17/04) aprovou um 
requerimento, solici-
tando à Prefeitura 
que encaminhe à vo-
tação dos vereadores 
um projeto que auto-
rize a administração 
municipal a firmar 
convênio com o Senai.
 A ideia é fornecer 
cursos profissionali-
zantes a menores que
 cumprem medidas 
socioeducativas na ci-
dade, de forma a ofe-
recer oportunidade 

EDUCAÇÃO. Requerimento 
aprovado na Câmara quer que 
Prefeitura elabore projeto para 
formalizar parceria com Senai

Convênio para atender menores
 em liberdade assistida

Vereador Franklin Venancio da Silva Netto

real de recuperação a 
estes adolescentes.

Jandira atual-
mente possui cerca 
de 40 jovens em sis-
tema de liberdade 
assistida ou prestan-
do serviços comuni-
tário, segundo o ve-
reador autor do 
requerimento, Fran-
klin Venancio da Sil-
va Netto (PSC). “São 
jovens que não têm 
uma perspectiva di-
ferente do mundo do 
crime, uma vez que 
medidas socioeduca-
tivas não ofertam 
uma saída real da cri-
minalidade, haja vis-
ta que não os prepa-
ram para o mercado 
de trabalho”, aponta 
o parlamentar.

Vereador Michel de Oliveira Viana 

Vereador Rogério Batista da Silva

TRÂNSITO. Vereadores aprova-
ram documento pedindo à Pre-
feitura que formalize, por meio 
de lei, a concessão da atividade
 a uma empresa que uniformize
 os valores dos serviços 

Câmara quer regras para remoção
 de veículos apreendidos
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A 8ª sessão ordiná-
ria da Câmara Munici-
pal de Jandira (03/04)
 aprovou requerimen-
to De autoria do vere-
ador Rubens de Oli-
veira Alves (PTN), o 
“Rubinho”, que pede a
 substituição do atual 
sistema de iluminação
 por lâmpadas de led 
nas ruas Juvenal 
Faustino de Melo, 

MANUTENÇÃO. Serviços incluem substituição de lâmpadas
 no Jardim Novo Horizonte

Requerimento pede 
iluminação de LED

Vereador Rubens de Oliveira Alves

Oswaldo Correia de 
Godoy, Presidente 
Castello Branco, e por
 todo os bairros do Jar-
dim Novo Horizonte e
 Jardim Sorocabano. 

“As lâmpadas nor-
mais estão muito es-
curas, causando inse-
gurança Às pessoas 
que transitam à noite 
pelas localidades”, diz
 o parlamentar.

forma com que os pre-
ços fiquem formaliza-
dos e razoáveis ao pro-
prietário. Para tanto, 
ambos os parlamenta-
res assinaram um re-
querimento aprovado 
na 11ª sessão ordinária
 da Câmara Municipal 
(17/04), pedindo à Pre-
feitura que elabore o 
projeto de lei prevendo
 a medida. 

“É uma grande in-
justiça o que acontece 
em nosso município. 
Hoje, os veículos reco-
lhidos são levados a um
 pátio em Itapevi, e não
 há qualquer regula-
mentação no valor 
deste serviço, que in-
clui o guincho, entrada
 no pátio e diária. Os 
operadores podem co-
brar o que quiserem, e 
só o guincho chega a 
R$ 350”, afirmou o ve-
reador Michel, no ple-
nário da Casa, durante
 a sessão.



Jornal da Câmara de Jandira | Poder Legislativo 5Jandira • julho de 2018
www.camarajandira.sp.gov.br

A Câmara Munici-
pal de Jandira aprovou
 na 15ª sessão ordinária
 (15.05) um projeto de 
lei que institui na cida-
de a chamada “Semana
 Municipal de Valoriza-
ção da Vida”, que pre-
vê a realização de ações
 educativas de consci-
entização contra o sui-
cídio. A ideia é levar o 
programa a escolas 
municipais da Prefei-
tura.

Segundo a Organi-
zação Mundial da Saú-
de (OMS), cerca de 800
 mil pessoas cometem 
suicídio a cada ano no 
mundo, e o número es-
timado de pessoas que
 tentam o suicídio é 20 
vezes maior em relação
 aos que conseguem 
efetivar o suicídio. “In-
felizmente, o que te-
mos visto nos últimos 
anos é um crescimen-
to destes casos com jo-
vens de 14 a 16 anos. 
Como professor, já tive

A Câmara Munici-
pal de Jandira apro-
vou, em sua 14ª sessão
 ordinária (08/05), 
projeto de lei que 
proíbe a produção, a 
comercialização, o ar-
mazenamento, o 
transporte, a distri-
buição e o uso de cerol
 ou de qualquer mate-
rial cortante em li-
nhas ou fios usados 
para empinar pipas 
em Jandira. 

O cerol é uma mis-
tura de cola de sapa-
teiro com vidro moí-
do (ou limalha de 
ferro ou pó de quart-
zo) que é aplicada em 
linhas de papagaios 
(pipas) para cortar as 
linhas de outros papa-
gaios no ar, numa es-
pécie de desafio com 
finalidade recreativa. 
“O uso do cerol tem 
engrossado a lista de 
vítimas em acidentes 
com estas linhas cor-
tantes, principalmen-
te motociclistas e ci-
clistas. Podem 
ocorrer desde peque-
nas lesões até mutila-

ções – ou, pior ainda, 
as vítimas perdem a 
vida”, justifica o vere-
ador autor do projeto,
 Josenildo Ribeiro de 
Freitas (PR), o “Véi-
nho”.

A quem for pego 
utilizando cerol, será 
aplicada advertência 

Cidade deverá 
proibir qualquer 
atividade com o cerol

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas

PREVENÇÃO. Câmara Muni-
cipal aprovou projeto que ve-
da uso e comercialização do 
material cortante em toda a 
cidade, e prevê regras de �s-
calização

e multa, em caso de 
reincidência, por cada
 conjunto de material 
apreendido. Já o co-
merciante que infrin-
gir a lei terá seu co-
mércio fechado por 
30 dias em caso de 
reincidência, além de
 multa.

Jandira poderá 
ter semana de 
conscientização
 contra suicídio

Vereador Luciano Antonio Barbieri

SAÚDE E EDUCAÇÃO. Câma-
ra aprovou projeto prevendo 
ações educativas de valori-
zação à vida

A 16ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(22/05) aprovou re-
querimento de auto-
ria do vereador Arve-
rino Xavier da Silva 
(PTB), o “Avelino”, 
solicitando ao gover-
no municipal deter-

Vereador pede ecopontos no município
AMBIENTE. Locais servem para a entrega voluntária de entulhos e objetos velhos

Vereador Arverino Xavier da Silva

aluno que se suicidou 
cortando os pulsos. Por
 isso, é importante uma
 ação de conscientiza-
ção principalmente 
nas escolas”, defendeu
 o vereador autor da 
proposta, Luciano An-

tonio Barbieri (PTB). 
Pelo projeto, a Se-

mana de Valorização à 
Vida seria realizada no
 período próximo a 10 
de setembro, “Dia 
Mundial de Prevenção
 ao Suicídio”.

mine à empresa “Lo-
cavargem” o início da
 instalação de ecopon-
tos na cidade, confor-
me previsto em con-
trato.

Os ecopontos são 
locais de entrega vo-
luntária de entulhos e
 objetos velhos como 

móveis, e ainda mate-
riais recicláveis. “A 
instalação desses eco-
pontos está no plano 
de trabalho que a em-
presa apresentou. E se
 está no contrato, tem 
que ser feito”, decla-
rou o vereador no ple-
nário.
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Em Jandira, pessoas
 que possuam alergia à 
proteína do leite de va-
ca poderão ter garanti-
do por lei o tratamento
 adequado ao problema,
 com a implementação 
e um protocolo médico
 específico para atender
 estes pacientes. É o que
 prevê um projeto de lei
 aprovado na 20ª sessão
 ordinária da Câmara 
Municipal (19/06), de 
autoria do vereador 
Marcos Danilo de Sou-
sa (PV), o “Markinhos”.

O texto do projeto 
fixa a criação de um 
protocolo clínico e di-
retrizes terapêuticas 
que normatizem o di-
agnóstico, tratamen-
to e a dispensação de 

TV CÂMARA ON LINE
Assista ao vivo sessões da 

Câmara Municipal de Jandira pela internet

www.camarajandira.sp.gov.br
Terça-feira, às 14h

Vereador Marcos Danilo de Sousa

Alérgicos a leite de 
vaca poderão ter 
tratamento garantido

A 18ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(05/06) aprovou pro-
jeto de lei que institui 
em Jandira o “Julho 
Verde”, mês dedicado 
a ações de prevenção e
 combate ao câncer de 
cabeça e pescoço. A 
ação prevê parcerias 
entre a Prefeitura e 
entidades na realiza-
ção de palestras, con-
ferências e demais 
eventos, além de cam-
panhas institucionais 
junto aos meios de co-
municação.

As atividades serão

SAÚDE. Projeto que institui o chamado “Julho Verde” foi apro-
vado na Câmara Municipal de Jandira

Mês de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço

Vereador Silvair Soares de Brito 

direcionadas especial-
mente a fumantes e 
alcoolistas de baixa 
renda, público em que
 ocorre a maior inci-
dência da doença. “A 
falta de informação, 
nesses casos, impede o
 tratamento precoce 
que pode salvar vidas. 
No  Brasil, 70% dos 
pacientes diagnostica-
dos com câncer de ca-
beça e pescoço já estão
 em estágio avançado 
da doença”, explica o 
vereador autor do pro-
jeto, Silvair Soares de 
Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”.

SAÚDE. Projeto prevê imple-
mentação de protocolo clíni-
co para pacientes, desde o di-
agnóstico até o tratamento 
completo

fórmulas especiais 
para pacientes com 
alergia à proteína do 
leite de vaca e outras 
alergias alimentares, 

bem como os meca-
nismos de acompa-
nhamento e avaliação
 do tratamento pro-
posto. Também prevê 

A 21ª sessão ordi-
nária da Câmara Mu-
nicipal de Jandira 
(26/06) aprovou novo 
requerimento reivin-
dicando à Prefeitura a
 implantação e posteri-
or regulamentação de 
uma feira noturna na 
cidade. O pedido já ha-
via sido aprovado pela
 Casa este ano e enca-
minhado à Secretaria 
Municipal de Gover-
no, cuja resposta foi de
 que a medida estava 
no cronograma para 

LAZER E SERVIÇO. Novo requerimento solicitando medida 
foi aprovado pela Câmara Municipal

Requerimento 
pede criação de 
feira noturna 

possível implantação.
“Dezenas de muní-

cipes trabalham e não 
conseguem frequentar
 as feiras diurnas, e eles 
também sentem a falta
 de alternativas de en-
tretenimento na cida-
de. Uma feira noturna 
poderá agregar ativida-
des culturais, musicais,
 artesanais e eventos”, 
justifica o autor da pro-
posta, vereador Rodri-
go Francisco Rosa de 
Jesus Felipe (MDB), o 
“Bilisca da Feira”.

a implementação do 
Dia Municipal da 
Conscientização sobre
 Alergia e Intolerância 
Alimentar, em abril.

Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe


