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Câmara dá voz ao 
funcionalismo público

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jandira teve a oportunidade de expor detalhes de sua campanha salarial durante a 21ª 
sessão ordinária da Câmara Municipal jandirense, no dia 27 de junho. Os vereadores concederam tempo na tribuna do plenário para que o 
presidente da entidade, Alexandre Barros, apresentasse as reivindicações dos funcionários públicos da Prefeitura.
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Presidente da Câmara, vereador Marcelo Marques de Souza

Segundo o presidente da
 Câmara Municipal de Jan‐
dira, vereador Marcelo 
Marques de Souza (DEM), 
o “Marcelinho”, muitas in‐
dústrias têm ido embora do
 município por conta da fal‐
ta de incentivo tributário. 
“Budai, Açotécnica, Ideal 
Work (atrás da Faceq), In‐
terlink e Resinac, entre ou‐
tras empresas, já saíram de
 nossa cidade”, relata o par‐
lamentar.

Como forma de evitar 
que mais empresas se de‐
sinstalem de Jandira, e até 
pensando em incentivar 

Para manter empresas, vereador
 sugere revisão de IPTU

que outras venham a esco‐
lher a cidade para investir, 
Marcelinho quer que a Pre‐
feitura reveja os valores do
 Imposto Predial e Territo‐
rial Urbano (IPTU), emba‐
sados na chamada “planta 
genérica” do município. 

“É de extrema urgência 
que o prefeito envie para a 
Câmara um projeto alter‐
nando a planta genérica. A
 saída de empresas de nossa
 cidade acaba aumentando 
o índice de desemprego de
 Jandira e reduz a arrecada‐
ção municipal”, justi�ca o 
presidente da Casa.

O requerimento solici‐
tando a alteração foi apro‐
vado na 18ª sessão 
ordinária da Câmara Mu‐
nicipal de Jandira, dia 6 de
 junho.

Ideia é também 
incentivar que mais 
empreendimentos 
venham apara Jandira

JANDIRA tornou-se município em 28 de fevereiro de 1964, com o desmembramento de Cotia, após a 
emancipação político-administrativa ser aprovada pelos moradores através de plebiscito realizado em 8 de 

dezembro de 1963.

A sua população estimada em 2016 era de 120.177 habitantes e a área é de 17,5 quilômetros quadrados, o 
que resulta numa densidade demográfica de 6 468,2 habitantes por quilômetro quadrado. Seus limites são 

Barueri a norte e nordeste; Carapicuíba a leste; Cotia a sul; e Itapevi a oeste.

O município é servido pelos trens da linha 8 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. 

Conheça JandiraConheça Jandira
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Funcionalismo 
público ganha 
voz na Câmara

O Sindicato dos Servido‐
res Públicos Municipais de 
Jandira teve a oportunidade 
de expor detalhes de sua 
campanha salarial durante a 
21ª sessão ordinária da Câ‐
mara Municipal jandirense, 
no dia 27 de junho. Os vere‐
adores concederam tempo na
 tribuna do plenário para que
 o presidente da entidade, 
Alexandre Barros, apresen‐
tasse as reivindicações dos 
funcionários públicos da Pre‐
feitura.

Além do reajuste salarial 
aos servidores de carreira do
 governo municipal, Barros 
também falou das reivindica‐
ções por melhores condições
 de trabalho na Saúde e na 
Educação, principalmente. 
Funcionários de unidades de

saúde da Prefeitura acompa‐
nharam a sessão, e puderam 
também falar com vereado‐
res da Casa a respeito da rea‐
lidade salarial que convivem.

“Estamos em campanha 
salarial por reajuste há três 
anos. Este ano, já nos reuni‐
mos seis vezes, sem avanço.
 Viemos pedir o apoio dos 
vereadores para que consi‐
gamos falar diretamente 
com o prefeito. Temos cer‐
ca de mil funcionários rece‐
bendo R$ 937, não sei como
 conseguem sobreviver”, 
a�rmou Alexandre Barros, 
na tribuna da Câmara Mu‐
nicipal de Jandira.

Todos os vereadores mos‐
traram-se solidários às rei‐
vindicações e colocaram-se à
 disposição para ajudar. “To‐
dos sabemos das condições 
�nanceiras de nossa cidade, 
mas sabemos que há postos 
de saúde, por exemplo, que se
 chover não tem condições de

atender a população. Não é 
uma crítica, mas o que a Câ‐
mara puder fazer para ajudar,
 vamos fazer. A Câmara está à
 sua disposição”, disse o presi‐
dente do Legislativo jandi‐
rense, vereador Marcelo 
Marques de Souza (DEM), o
 “Marcelinho”. Dando apoio 
ao sindicato, falaram também
 no plenário os vereadores 
Franklin Venâncio (PSC), Jo‐
senildo Ribeiro de Freitas 
(PR), o “Veinho” e Michel de
 Oliveira Viana (PRB).

No meio da sessão, o pre‐
feito de Jandira Paulo Baru� 
(PTB) se fez presente e ouviu
 algumas das reivindicações 
do sindicato e dos funcioná‐
rios da Saúde. Recebido pe‐
los vereadores, acompanhou 
os trabalhos da Câmara den‐
tro do plenário, e comprome‐
teu-se a falar com o 
secretariado para analisar as 
reivindicações.

Alexandre Barros, presidente do Sindicato, na tribuna

Funcionários da Saúde acompanharam sessão da Câmara

Prefeito Paulo Barufi  foi  atender funcionários na Câmara

Vereadores abriram 
espaço para que 
sindicato se manifestasse

MESA DIRETORA BIÊNIO 2017/2018
Presidente:  Marcelo Marques de Souza (DEM)
Vice-presidente:  Frankl in  Venâncio da Si lva Netto (PSC)
1º secretário:  Si lvair Soares de Brito  (PEN)
2º secretário:  Marcos da Si lva Ferreira (PRB)
3º secretário:  Rogério  Batista da Si lva (PMDB)

Vereadores:  
Antonio dos Santos Ol iveira (PV),  Arverino Xavier 
da Si lva (PTB),  Joseni ldo Ribeiro de Freitas (PR),  
Luciano Antonio Barbieri  (PTB),  Marcos Dani lo  de 
Sousa (PV),  M ichel  de Ol iveira Viana (PRB),  Rodrigo 
Francisco Rosa de Jesus Fel ipe (PMDB),  Rubens de 
Ol iveira Alves (PTN)
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Câmara de Jandira  ______________________________
Rua Rubens Lopes da Silva,  100 Centro,  Jandira/SP -  Tel .  4789-5033

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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Vereador Marcos Danilo de Sousa

Vereador quer regulamentar
 recapeamento asfáltico

Melhorias em sinal ização de trânsito
 também estão na pauta da Câmara
Vereadores reforçam 
pedidos por faixas de 
pedestres e placas de 
orientação de tráfego

Objetivo é que as empresas que quebrarem o solo para obras, refaçam 
seguindo normas técnicas

Vereador Rodrigo de Jesus Fel ipe Vereador Arverino Xavier da Si lva

Ruas e avenidas de Jan‐
dira necessitam de reforço 
em sinalização de trânsito, 
a �m de assegurar a segu‐
rança de pedestres e moto‐
ristas. Dois requerimentos 
aprovados na 21ª sessão or‐
dinária da Câmara Munici‐
pal de Jandira, no dia 27 de
 junho, solicitam melhorias
 no setor em bairros da ci‐
dade.

Um deles, do vereador 
Rodrigo de Jesus Felipe 
(PMDB), o “Bilisca da Fei‐
ra”, pede que a Prefeitura 
de Jandira providencie a 

implantação de uma faixa 
de pedestres na avenida 
Alberto Ruffolo (Jardim 
Sorocabano), em frente à 
delegacia de polícia; e que 

seja realizada a manuten‐
ção do restante das faixas 
de pedestres da via. “O pe‐
dido é das autoridades po‐
liciais. Por se tratar de uma

via com grande �uxo de 
carros, a falta de faixas de 
travessia acaba gerando 
risco à integridade física 
das crianças e adultos que 

ali transitam”, justi�ca.
Outro, de autoria do ve‐

reador Arverino Xavier da 
Silva (PTB), o “Avelino”, 
pede ao governo munici‐
pal a pintura da faixa de 
mão dupla, assim como a 
implantação de placa com 
a sinalização indicando 
duplo sentido de circula‐
ção, na rua Municipal – 
via que liga o município 
de Itapevi, sentido rodo‐
via Castello Branco, che‐
gando próximo ao trevo 
de Jandira. “Esta solicita‐
ção atende às reclamações 
dos munícipes, que recla‐
mam da falta de seguran‐
ça no tráfego no local para 
a prevenção de acidentes”, 
explica.

O vereador Marcos Dani‐
lo de Sousa (PV), o “Marki‐
nhos”, sugeriu ao prefeito de
 Jandira que envie à Câmara
 Municipal um projeto que 
normatize os serviços de re‐
capeamento asfáltico de ru‐
as, quando concessionárias 
e permissionárias precisa‐
rem quebrar o solo para 

obras. O texto do projeto de
 lei de sua autoria foi apre‐
sentado na 20ª sessão ordi‐
nária, em 20 de junho.

Em sua proposta, Marki‐
nhos lembra que há regras 
de normatização dos servi‐
ços prestados pelas conces‐
sionárias e permissionárias 
de serviço público. “Porém,

a má execução do recapea‐
mento asfáltico realizado 
após a manutenção de seus 
equipamentos deixa ondu‐
lações, imperfeições e ver‐
dadeiros remendos  que se 
sobrepõem ao longo de to‐
da a via”, aponta o vereador.
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Câmara presta 
homenagem a 
artista hip hop

Moção de aplauso apro‐
vada pela Câmara Munici‐
pal de Jandira durante a 18ª
 sessão ordinária, dia 6 de 
junho, homenageou Ricar‐
do Race Ribeiro, mais co‐
nhecido como “Race Man”, 
cantor de hip hop. O reque‐
rimento que concedeu a 
honraria foi assinado pelos 
vereadores do PMDB Rogé‐
rio Batista da Silva (“Gério 
Cabeleireiro”) e Rodrigo 
Francisco Rosa de Jesus Fe‐
lipe (“Bilisca da Feira”).

Race Man foi homenage‐

Race Man fez vídeo com composição musical  sua, homenageando Jandira

ado por conta de um vídeo 
clip produzido por ele, em 
que narra, em forma de hip
 hop, histórias que �zeram 
parte do cinquentenário de 
Jandira, comemorado em 
17 de dezembro de 2013. “O
 vídeo clip é de relevante 
qualidade e foi divulgado 
em redes sociais de reco‐
nhecida importância”, traz 
o texto do requerimento.

O artista esteve na sessão
 que concedeu a Moção, e 
seu vídeo clip foi apresenta‐
do no sistema de telões da 

Câmara. Vários vereadores 
usaram a palavra para ho‐
menagear Race Man. 

“A moção tem por �nali‐
dade reconhecer tanto o 
talento musical de Race 
Man, como a importância 
do trabalho artístico reali‐
zado por este músico ao 
efetuar de forma ímpar es‐
te breve e importantíssimo
 relato da história da cidade
 de Jandira”, justi�cam os 
vereadores no requerimen‐
to.

Vereador Rogério Batista da Si lva 

O artista hip hop Ricardo Race Ribeiro, o “Race Man”

A História de JANDIRA
A história de JANDIRA se confunde com os trilhos da Estrada de Ferro 

Sorocabana, que trouxeram Antonio Agú (pioneiro fundador de  Osasco) e

 Henrique Samamrtino (pioneiro fundador do município), imigrante italiano

 que adquiriu, em 11 de abril de 1912, glebas de terra dos proprietários Nicola

 Beneducci e Miguel Samarone, e deu a elas o nome de Sítio das Palmeiras.

 Na década de 40, Sammartino inicia a venda e doação de lotes, criando o 

primeiro loteamento de Vila Jandira (atual Vila Anita Costa).

Em 1951, Jandira é elevada a distrito de Cotia. Vila Jandira realizou seu 

plebiscito sobre a emancipação no dia 8 de dezembro de 1963. Após a 

abertura das urnas, o resultado foi uma esmagadora vitória do grupo 

emancipacionista. O resultado foi homologado em 28 de fevereiro de 1964

 pelo governador Adhemar de Barros. Após essa data, vila Jandira passou a

 ser um pequeno município.
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Segurança foi  tema 
abordado em sessão

Sinalização de trânsito: vereadores 
reivindicam melhorias

Vereadores pediram Corpo de Bombeiros Municipal  e posto da Guarda 
Municipal  em frente à Unidade Básica de Saúde do Parque Santa Tereza

A 20ª sessão ordinária da
 Câmara Municipal de Jan‐
dira, dia 20 de junho, apro‐
vou requerimento de 
autoria do vereador Michel
 de Oliveira Viana (PRB), 
solicitando que o prefeito 
encaminhe projeto de lei ao
 Poder Legislativo, criando 
o “Corpo de Bombeiros 
Misto Municipal-Militar de
 Jandira”.

“Além de trazer tranquili‐
dade e segurança à popula‐
ção em atendimentos 
emergenciais, um Corpo de 
Bombeiros em nossa cidade
 poderá ser de suma impor‐
tância em ações preventivas”,
 avalia o vereador.

Requerimento assinado 

pelos vereadores Luciano 
Antonio Barbieri (PTB) e 
Arverino Xavier da Silva 
(PTB), o “Avelino”, aprovado
 na mesma sessão, pede que 
a Prefeitura de Jandira im‐
plante um posto da Guarda 
Municipal em frente à Uni‐
dade Básica de Saúde do 
Parque Santa Tereza. “Muní‐
cipes vêm sofrendo com o 
aumento da violência no 
bairro. Levando em conside‐
ração que se trata de um lo‐
cal movimentado, com 
estabelecimentos comerciais,
 escolas e residências, o que 
gera grande �uxo de pesso‐
as, entendemos que se faz 
necessário o pedido”, traz a 
justi�cativa do documento.

Uma base da Guarda 
Municipal também é o te‐
ma de requerimento de au‐
toria do presidente da 
Câmara, vereador Marcelo
 Marques de Souza (DEM), 
o “Marcelinho”, e subscrito
 pelos demais parlamenta‐
res da Casa. Em parceria 
com empresários, ele soli‐
cita a instalação do posto 
de segurança no Jardim Al‐
vorada. “Tal solicitação é 
feita atendendo às reivindi‐
cações dos empresários que
 tanto questionam sobre a 
falta de segurança no local,
 sem contar que a referida 
base bene�ciará todos os 
munícipes da localidade”, 
argumenta Marcelinho.

Vereador Michel  de Ol iveira Viana

Vereador Luciano Antonio Barbieri

Requerimentos 
solicitam lombada, 
faixa de pedestres e 
placas indicando 
proibição de 
estacionamento

Requerimento aprovado 
na 18ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Jandi‐
ra (6 de junho), assinado pe‐
lo vereador Josenildo Ribeiro
 de Freitas (PR), o “Véinho”, 
quer que a Prefeitura instale 
uma lombada e uma faixa de
 pedestres na rua Bartolomeu
 de Gusmão (Jardim Santo 
Antônio), altura do nº 167.

Segundo ele, a rua é uma
 descida e os motoristas tra‐
fegam em alta velocidade. 
“Há uma lombada distante
 da entrada do condomínio
 Jardim dos Girassóis, que é
 logo após uma curva com 
ponto cego, o que tem oca‐

sionado acidentes”, justi�‐
ca o vereador. “Há necessi‐
dade também da 
implantação de uma faixa 
de pedestres para reduzir a
 velocidade no local”, com‐
plementa.

Na mesma sessão foi apro‐
vado requerimento do verea‐

dor Marcos da Silva Ferreira 
(PRB), o “Beda”, pedindo que
 em um dos lados da rua Ma‐
noel Alves Garcia (Jardim São
 Luiz) seja regularizada a proi‐
bição para veículos pararem e
 estacionarem. “Moradores do
 local relataram a di�culdade 
por conta dos veículos estaci‐

onados dos dois lados da rua,
 tanto para quem mora no Re‐
sidencial Meu Lar Cury quan‐
to para quem trafega sentido 
Barueri”, explica Beda.

Já o vereador Arverino 
Xavier da Silva (PTB), o 
“Avelino”, tem recebido re‐
clamações de munícipes em

relação à faixas de pedes‐
tres próximas ao Posto de 
Saúde do Parque Santa Te‐
reza. Requerimento de sua 
autoria aprovado pelos ve‐
readores no mesmo dia so‐
licita à Prefeitura que 
providencie a manutenção 
da pintura destas faixas.

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas Vereador Marcos da Si lva Ferreira
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Câmara abre espaço 
para Apae e Prefeitura

A Câmara Municipal de 
Jandira abriu espaço à dire‐
toria da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) e a representantes da
 Prefeitura, durante a 20ª 
sessão ordinária de terça-
feira, 20 de junho. 

Antes dos trabalhos parla‐
mentares, os vereadores con‐
cederam a palavra para que, 
na tribuna da Casa, o presi‐
dente da entidade prestasse 
esclarecimentos sobre o sub‐
sídio mensal que a Apae re‐
cebe da Prefeitura, e sobre o 
atendimento que é oferecido 
por meio dessa receita.

Mães de crianças e jo‐
vens assistidos pela unida‐
de Jandira da Apae também
 acompanharam a sessão. A
 abertura do debate pela Câ‐
mara jandirense se deu em
 função de pontos contro‐
versos na prestação de con‐
tas da entidade à Prefeitura.

O presidente da Apae 
em Jandira, Eduardo Na‐
varro, abriu a rodada de 
esclarecimentos. Falaram 
pelo governo municipal a 
controladora geral da Pre‐
feitura, Dra. Inês Tzeveta‐
na Loureiro; e Sandra 
Regina de Andrade Caval‐
cante, da Diretoria de 
Convênios.

A partir do debate públi‐
co aberto pelos vereadores 
na Câmara, Prefeitura e 
Apae devem acertar as pen‐
dências para que o atendi‐
mento às pessoas 
excepcionais em Jandira 
seja aprimorado.

Vereadores pedem 
reformas e benfeitorias

O vereador Rodrigo Fran‐
cisco Rosa de Jesus Felipe 
(PMDB), o “Bilisca da Feira”,
 quer que a Prefeitura de Jan‐
dira providencie a retirada de
 entulho, limpeza e reforma 
do escadão e da escada hi‐
dráulica na rua Duque de 
Caxias, no Jardim Gabriela. 
Requerimento solicitando a 
medida foi aprovado na 20ª 
sessão ordinária da Câmara 
Municipal, dia 20 de junho.

Em outro requerimento, 
Bilisca pede recapeamento 
asfáltico e “tapa buraco” na 
rua Francisco Batista de Oli‐
veira (Vila da Amizade). “A 

solicitação é feita a pedido 
dos moradores do local, pois
 a rua está com o asfalto em 
más condições e cheia de bu‐
racos”, justi�ca o vereador.

Já Silvair Soares de Brito 
(PEN), o “Silvio Cabeleirei‐
ro”, teve requerimento de sua
 autoria aprovado na mesma 
sessão, solicitando à Prefeitu‐
ra reforma e conservação do 
escadão da rua Fernando 
Pessoa, 192 (Vila Godinho). 
“Ali é necessária uma refor‐
ma geral, pois há in�ltração 
de água nas residências para‐
lelas ao escadão, causando 
umidade e mau cheiro”, 

aponta o vereador.
De autoria do presidente 

da Câmara, vereador Marce‐
lo Marques de Souza (DEM),
 o “Marcelinho”, requerimen‐
to aprovado também na 20ª 
sessão ordinária pede à Pre‐
feitura que providencie uma
 manutenção geral na Etec de
 Jandira. O documento foi 
subscrito pelos demais vere‐
adores da Casa. “Essa solici‐
tação atende às constantes 
reivindicações dos alunos e 
pais de alunos que estudam 
na Etec, e que aguardam o 
benefício”, explica Marceli‐
nho.

Controladora geral  da Prefeitura, 
Dra. Inês Tzevetana Loureiro

Presidente da entidade
 em Jandira e 
controladora geral  da 
Prefeitura tiveram 
tempo na tribuna do 
Poder Legislativo para 
debaterem caso de 
prestação de contas

Presidente da Apae de Jandira, 
Eduardo Navarro

Sandra Regina de Andrade 
Cavalcante, da Diretoria de Convênios

Limpeza, reforma, tapa-buraco e manutenção geral  na Etec de Jandira são
 temas de requerimentos aprovados na Câmara Municipal

Vereador Si lvair Soares de Brito
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Saúde:  vereadores pedem atenção 
a acamados e  pessoas deficientes 

Durante a 18ª sessão or‐
dinária da Câmara Muni‐
cipal de Jandira, realizada 
no dia 6 de junho, o verea‐
dor Antônio dos Santos 
Oliveira (PV), o “Toninho 
Amizade”, teve aprovado 
requerimento solicitando à 
Prefeitura de Jandira que 
implante uma quadra de 
esporte com área de lazer, 
no ambiente denominado 
“Comuna”, na rua Le 
Mans, 669, no Jardim São 
João.

O vereador alega que o 
pedido atende a reivindica‐
ção dos próprios moradores
 do local. “Um equipamento
 como esse proporcionará 
inúmeros benefícios para os

Quadra de esporte para
 o Jardim São João

Vereador Frankl in  Venâncio da Si lva Netto

moradores. É de extrema 
importância que as pessoas
 pratiquem esporte e que 

Reivindicações são por 
visitas de equipe 
odontológica a 
pacientes na cama e por
 implantação de Centro 
Municipal  de Referência
 da Pessoa com 
Deficiência

Durante a 21ª sessão or‐
dinária da Câmara Munici‐
pal de Jandira, no dia 27 de
 junho, o vereador Josenildo
 Ribeiro de Freitas (PR), o 
“Veinho”, solicitou à Prefei‐
tura que promova, junto ao
 setor da Saúde, visitas de 
equipe odontológica aos 
pacientes acamados na ci‐
dade. O pedido constou de 
requerimento aprovado pe‐
los vereadores.

Segundo Veinho, quem 

tem na família alguma pes‐
soa acamada devido a pro‐
blemas de saúde sabe o 
quanto é desgastante o pe‐
ríodo de recuperação. “As 
infecções de origem bucal 
desempenham um impor‐
tante papel na rotina odon‐
tológica, devido ao risco de
 disseminação e às graves 
complicações que podem 
gerar no organismo. Em 
pacientes acamados, o cui‐
dado na higiene oral é de 
extrema importância, pois 
além da infecção local, po‐
de levar a uma pneumonia
 aspirativa devido às bacté‐
rias na boca”, justi�cou.

Já o vereador Franklin 
Venâncio (PSC) teve apro‐
vado requerimento de sua 
autoria, pedindo ao gover‐
no municipal que imple‐
mente um “Centro 

Municipal de Referência da
 Pessoa com De�ciência”. Se‐
gundo o parlamentar, o 
equipamento atenderia o 
grande número de pessoas 
em Jandira com grau de de‐
�ciência intelectual, em 
parceria com a Associação 
de Pais e Amigos dos Ex‐
cepcionais (Apae). 

“Há necessidade de efeti‐
va inclusão dessas pessoas, 
e a Prefeitura possui pro�s‐
sionais de esporte, cultura, 
saúde e educação, contudo 
não vem articulando junto 
às secretarias municipais 
um esforço pela inclusão. 
Um espaço como este teria 
condição de juntar todos os
 esforços em um único local,
 para um melhor e mais pro‐
dutivo atendimento”, apon‐
ta Franklin.

Vereador solicita 
benefício para a 
comunidade do bairro

Vereador Antônio dos Santos Ol iveira

possam usufruir de boa saú‐
de física”, justi�ca Toninho 
Amizade.


