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Câmara aprova Orçamento de
R$ 350,7 milhões para Jandira
A 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira (28/11) aprovou o projeto de Lei Orçamentária da prefeitura jandirense para o
exercício de 2018. A receita estimada de arrecadação em 2018 para a Prefeitura de Jandira, segundo o projeto, é de R$ 350.735.185,14. As
três áreas que concentram os maiores valores de custeio e investimento estão ligados às secretarias municipais de Educação (R$ 90.158.745,36),
Saúde (R$ 73.001.217,01) e Obras, Trânsito e Transporte (R$ 23.378.871,66). PÁG. 3

Vereadores
homenageiam
conselheiros
tutelares PÁG. 5

Nova regra para o preço Lei proíbe menor com
da pizza mista PÁG. 7
narguilé em público PÁG. 8
Educação concederá “Diploma Aluno Destaque” PÁG. 6

Participe das transformações de sua cidade!

Assista às sessões da Câmara
Municipal de Jandira
Rua Rubens Lopes da Silva, 100 Centro, Jandira/SP
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Vereador pede contratação
de apicultor em Jandira
Preocupação. Em outro pedido, Avelino quer que a
Prefeitura retome atendimento 24h no PS Santa Tereza
A 37ª sessão da Câmara Municipal de Jandira
(14/11) aprovou requerimento de autoria do vereador Arverino Xavier da
Silva (PTB), o “Avelino”,
solicitando à Prefeitura a
contratação de um apicultor para a Defesa Civil do
município.
“A procura pela Defesa
Civil para retirada de col-

meias aumentou muito, e a
abelha encontrada na maioria das casas é da espécie
‘Europa africanizada’, que
é bastante agressiva e que
oferece risco à população,
por isso é preciso um especialista para sua retirada”,
justiﬁca o vereador.
PS
Avelino também pediu

à Prefeitura, em requerimento aprovado na 39ª
sessão ordinária (28/11),
a retomada do atendimento 24h no Pronto-Socorro do Jardim Santa
Tereza. “O pedido atende
a abaixo-assinado de moradores da região, que são
obrigados a procurar
atendimento em locais
distantes de suas residências, incluindo no período noturno”, aponta o
parlamentar.

Vereador Arverino Xavier da Silva

Nomes de agentes de trânsito
serão publicados na internet
Transparência. Regra,
aprovada pelos vereadores de
Jandira, segue resolução do
Conselho Nacional de Trânsito

Vereador Michel Oliveira Viana

A última sessão ordinária em 2017 da Câmara
Municipal de Jandira, em
28/11, a 39ª no ano, aprovou a obrigatoriedade de a
Prefeitura publicar na internet os nomes e códigos

dos agentes e autoridades
de trânsito de Jandira,
bem como os convênios de
ﬁscalização de trânsito celebrados pelos órgãos e
entidades de trânsito da
cidade. A proposta é de
autoria do vereador Michel Oliveira Viana (PRB).
“O Conselho Nacional
de Trânsito editou resolução estabelecendo a obrigatoriedade do Poder

Público informar em site
na internet os nomes e códigos de todos que possuem competência para
ﬁscalizar e autuar os motoristas infratores, além
dos convênios”, explica
Michel. “Além de obedecer a uma regra nacional,
o objetivo é dar mais
transparência às informações da Prefeitura”, disse
Michel durante a sessão.
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No site da Câmara Municipal de Jandira, você encontra fotos e de vídeos
das sessões ordinárias. Basta clicar: www.camarajandira.sp.gov.br
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Câmara aprova
Orçamento de
R$ 350,7 milhões
para Jandira
Planejamento. Vereadores também aprovaram o PPA, em
sessão que teve a presença do prefeito Paulo Barufi
A 39ª sessão ordinária
da Câmara Municipal de
Jandira (28/11) aprovou o
projeto de Lei Orçamentária da prefeitura jandirense para o exercício de
2018. A receita estimada
de arrecadação em 2018
para a Prefeitura de Jandira, segundo o projeto, é
de R$ 350.735.185,14. As
três áreas que concentram
os maiores valores de custeio e investimento estão
ligados às secretarias municipais de Educação (R$
90.158.745,36), Saúde (R$
73.001.217,01) e Obras,
Trânsito e Transporte (R$
23.378.871,66).
A mesma sessão também aprovou o Plano Plurianual de Jandira –
instrumento de planejamento com vigência de
quatro anos, e que estabelece as diretrizes, objetivos
e
metas
da
administração pública.
Para acompanhar a votação do projeto e pedir
apoio à aprovação, o prefeito Paulo Baruﬁ também
participou da sessão. A
Câmara concedeu a tribuna para que ele pudesse
falar um pouco da peça orçamentária para 2018.
“Este ano, as realizações
foram poucas, mas o momento é de crise. Precisamos agora reorganizar
para avançar. Esta lei orçamentária tem todos os
objetivos que queremos
para o ano que vem”, des-

tacou o prefeito.
Baruﬁ aproveitou ainda para reforçar a parceria com a Câmara. “Tudo
passa por aqui, a representatividade da população está aqui no
Legislativo. O que queremos é Legislativo e Executivo unidos para
resolver os problemas da
cidade”, apontou.
O presidente da Câmara Municipal de Jandira,
vereador Marcelo Marques de Souza (DEM), o
“Marcelinho”, agradeceu
o reconhecimento do prefeito à Casa. “A Câmara
não é oposição. O objetivo
comum é unir forças para
tirar a cidade desta situação”, aﬁrmou.
Audiências públicas
Antes de colocar na
pauta de votação no plenário, a Câmara Municipal de Jandira realizou,
nos dias 17 e 18 de outubro, duas audiências públicas para debater o
projeto de Lei Orçamentária da prefeitura jandirense para o exercício de
2018. A realização da reunião pública é uma exigência legal, e representa
a oportunidade de a população conhecer e debater sobre os detalhes dos
investimentos e da receita que custeará os serviços públicos prestados
pelo governo municipal
durante o ano.

Sessão contou com a presença do prefeito Paulo Barufi

Audiências públicas discutiram a peça orçamentária

Segundo mensagem do
projeto, assinada pelo prefeito Paulo Baruﬁ (PTB),
o projeto foi preparado
“num ambiente em que as

condições econômico-ﬁnanceiras do País demandam, para o Município,
redobrado esforço na obtenção do equilíbrio orça-

TV CÂMARA ON LINE

mentário, com melhoria
na arrecadação própria
através de medidas que
objetivam a redução da
inadimplência”.

Assista ao vivo às sessões pela internet em www.camarajandira.sp.gov.br
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Nova lei vai cobrar Sabesp
por asfalto quebrado
Pavimentação. Projeto aprovado na Câmara estabelece diretrizes para o recapeamento
asfáltico, e tem como alvo principal a empresa de saneamento básico
Foto ilustrativa

Foto ilustrativa

Vereador Marcos da Silva Ferreira

Vereadores
reivindicam obras
em diversos
bairros de Jandira

Foto ilustrativa

Foto ilustrativa

Obras. São benfeitorias em pavimentação asfáltica e tapa
buraco, além de reforma da Cidade da Criança
A 37ª sessão ordinária
da Câmara Municipal de
Jandira (14/11) aprovou
diversos requerimentos
de vereadores reivindicando à Prefeitura obras
de melhoria em bairros da
cidade.
Dois requerimentos do
vereador Marcos da Silva
Ferreira (PRB), o “Beda”,
se referem a asfalto. Em
um deles, ele pede o recapeamento asfáltico da rua
Das Rosas (Jardim Marília), segundo o vereador,
“em péssimo estado de
conservação”. No segundo, Beda quer que a Prefeitura inclua em seu cronograma de obras uma
operação tapa buraco nos
bairros Analândia, Belmonte, Centenário, Javaes e Marília.
Outro pedido relacionado a asfalto é de autoria do vereador Silvair Soares de Brito (PEN), o
“Silvio Cabeleireiro”. Ele
solicita à Prefeitura obra
de pavimentação asfálti-

ca na rua das Perobas, localizada na divisa entre
Jandira e Barueri. “Quando chove há deslizamento de terra no local. Os
moradores do bairro e da
rua reclamam constantemente, pois se torna impossível transitar no local
nos dias de chuva, e como
agravante a lama escoa
para as residências”, justiﬁca o vereador.
De autoria do vereador
Franklin Venancio da Silva Netto (PSC), requerimento pede a reforma da
“Cidade da Criança”, localizada no Tablado (Área de
Lazer do Trabalhador). “O
local encontra-se degradado, com iluminação e tomadas quebradas nos quiosques. Os brinquedos do
playground estão em sua
maioria inutilizáveis por
avarias. Há vidros quebrados nos banheiros, falta bicicletários e há necessidade de instalação de pias
para cada quiosque”, aponta o vereador.

Foto il ustrativa

A falta de qualidade técnica nos serviços de recapeamento asfáltico especialmente da Sabesp, após a
empresa realizar serviços
que demandam a quebra
do asfalto na cidade de Jandira, levou o vereador Marcos Danilo de Sousa (PV),
o “Markinhos”, a elaborar
um projeto de lei que estabelece diretrizes para a manutenção do pavimento das
vias. A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal
na 36ª sessão ordinária
(07/11), e deve seguir agora
à sanção do prefeito de Jandira.
O projeto já havia sido
aprovado este ano, mas teve veto do prefeito em função de falhas técnicas em
sua redação. Por recomen-

dação do próprio chefe do
Executivo, Markinhos corrigiu os erros do texto e reapresentou a proposta. Em
resumo, a nova regra estabelece diretrizes para que
empresas permissionárias
e concessionárias de serviços públicos, como a Sabesp, quando realizarem
serviços de manutenção de
seus equipamentos no subterrâneo das vias, e cuja execução demandar recapeamento asfáltico, deverão,
sob pena de multa, obedecer a diversos critérios técnicos.
“O que nós mais vemos
nestes serviços é que a empresa deixa tudo bagunçado. A Sabesp vai (executar
a manutenção) e refaz o asfalto de qualquer jeito, e

deixa do jeito que está. Esta lei ajudará a ﬁscalizar estes serviços e até multar a
Sabesp”, disse Markinhos
durante a sessão.
Lembrando das emendas parlamentares que recentemente destinaram receita para o serviço de
recapeamento asfáltico em
Jandira, o presidente da Câmara Municipal, vereador
Marcelo Marques de Souza (DEM), o “Marcelinho”,
demonstrou preocupação
com a possibilidade de a Sabesp vir a executar novas
obras justamente nas ruas
recapeadas, e parabenizou
o projeto de Markinhos.
“Essa questão do asfalto é
o maior problema nosso, é
mais antigo, e é com a Sabesp”, aﬁrmou.
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Conselheiros
tutelares recebem
moção de aplauso
Respeito. Homenagem foi
entregue na última sessão
ordinária do ano na
Câmara de Jandira
Além da aprovação da
peça orçamentária de Jandira para 2018, a última sessão ordinária do ano da
Câmara Municipal (a 39ª,
dia 28/11) marcou também
a homenagem aos cinco
membros do Conselho Tutelar da cidade. O requerimento que concedeu
moção de aplauso aos conselheiros tutelares é de autoria dos vereadores
Marcos Danilo de Sousa
(PV), o “Markinhos”, e
Marcelo Marques de Souza
(DEM), o “Marcelinho”.
A homenagem foi em
atenção ao Dia do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro. O
requerimento foi aprovado
na 38ª sessão ordinária
(21/11), e concedeu a moção
de aplausos aos conselheiros de Jandira Valdeneia

Maria Alves da Silva, Edis
Mar Iza Norberto de Freitas, Laodiceia Ayres de
Souza Costa, Margarete do
Vale Calheiros e Marcio de
Oliveira.
“A homenagem é proposta devido à relevância
dos serviços prestados pelos conselheiros tutelares
na luta pelos direitos das
crianças e dos adolescentes
de nosso município”, traz a
justiﬁcativa do requerimento, assinado por Markinhos e Marcelinho.
Conselhos
O conselho tutelar é um
órgão permanente e autônomo, eleito pela sociedade para zelar pelos direitos
das crianças e dos adolescentes. Os conselheiros
acompanham os menores
em situação de risco e decidem em conjunto sobre
qual medida de proteção
para cada caso. O exercício
efetivo da função de conselheiro constitui serviço público relevante e quem o

Alunos com diabetes
poderão ter alimentação
diferenciada na escola
Dieta. Projeto aprovado pela Câmara estende benefício
também a estudante obeso ou com hipertensão
Estudantes diabéticos, hipertensos ou obesos poderão receber na
escola uma alimentação
diferenciada para prevenir o agravamento dessas
doenças. É o que propõe
projeto aprovado na 38ª
sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira (21/11), de autoria
conjunta dos vereadores
Josenildo Ribeiro de
Freitas (PR), o “Véinho”,
e Marcos Danilo de Sousa (PV), o “Markinhos”.

Denominado “Programa de Alimentação Diferenciada para Crianças
Portadoras de Diabetes,
Hipertensão e Obesidade
na Rede Municipal de
Ensino”, a medida prevê
a o fornecimento de merenda composta por alimentos considerados
saudáveis a estes estudantes, a partir da elaboração de um cardápio especial pela Secretaria
Municipal de Saúde. O
diagnóstico destes estu-

Conselheiros tutelares na Câmara de Jandira

Vereador presidente Marcelo Marques de Souza

pratica deve ser pessoa idônea, de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
Pelo estatuto deve haver,
no mínimo, um Conselho
Tutelar em cada município

Foto ilustrativa

Vereador Marcos Danilo de Sousa

e em cada região administrativa do Distrito Federal,
como órgão integrante da
administração pública local, composto de cinco
membros escolhidos pela
população local para man-

dato de quatro anos. Para a
candidatura a membro do
Conselho, são exigidos os
seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral,
ser maior de 21 anos e residir no município.
dantes também deverá
ser disponibilizado pela
pasta à Secretaria de
Educação.
“Há necessidade de se
tratar a educação alimentar como uma política
pública interdisciplinar e
prioritária para que a população brasileira possa
apresentar melhores indicadores de saúde”, traz
a justiﬁcativa do projeto,
assinada por Véinho e
Markinhos. “A discussão
teórica do tema educação
alimentar nas escolas e a
prática da alimentação
saudável na merenda escolar são duas iniciativas
muito importantes no
combate aos indicadores
de obesidade”, aﬁrmam
os parlamentares.
Para virar lei, o projeto
depende ainda de sanção
do prefeito de Jandira.
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Jandira poderá destacar os
melhores estudantes da rede

Desempenho. Projeto que
cria o “Diploma Aluno
Destaque: Avançar e
Vencer” foi aprovado pela
Câmara Municipal

Os melhores estudantes
da rede municipal de ensino de Jandira, sejam os que
obtêm as melhores notas
ou os que demonstrarem
avanço progressivo de desempenho escolar, poderão ser contemplados com
uma homenagem especial
da Prefeitura. A proposta
consta de projeto de lei
aprovado pela Câmara
Municipal, durante a 37ª
sessão ordinária em 14/11.
A homenagem, intitula-

da “Diploma Aluno Destaque: Avançar e Vencer”, é
de autoria do vereador Luciano Barbieri (PTB), e deverá ser entregue anualmente pela Prefeitura de
Jandira em solenidade especial. O projeto depende
ainda de sanção do prefeito para se tornar lei.
Os pais destes alunos,
segundo ainda o projeto,
também serão homenageados. “O objetivo é incentivar os alunos da rede municipal de ensino a aplicarem
-se de uma melhor e maior
forma aos estudos, proporcionando o desenvolvimento integral da pessoa
humana, e também reconhecer e homenagear os

pais ou responsáveis legais,
que tanto se dedicam em
apoiar e criar as melhores
condições aos estudantes”,
justiﬁca Luciano.
Prêmio a professores
Na mesma sessão, Luciano Barbieri teve aprovado requerimento de sua
autoria, sugerindo que a
Prefeitura crie também o
“Prêmio Professor Destaque do Ano”. O vereador
incluiu o texto de um anteprojeto de lei, que sugere
premiação de R$ 14 mil divididos entre os melhores
professores, mediante inscrição de projetos pedagógicos avaliados por uma
comissão da Prefeitura.

Carteira de vacinação será
obrigatória na matrícula escolar
Precaução. Medida visa reforçar prevenção a doenças em crianças de Jandira; caso vacinação
não esteja em dia, pais deverão providenciar a atualização em 15 dias e reapresentar caderneta
Projeto de lei aprovado
durante a 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal
de Jandira (07/11) estabelece a obrigatoriedade de pais
apresentarem a carteira de
vacinação dos ﬁlhos, no ato
da matrícula escolar. A regra valerá para escolas públicas ou privadas, e no caso de a caderneta não
conter todos os registros da
aplicação das vacinas obrigatórias, os pais terão prazo de 15 dias para reapresentar a carteira atualizada.
De autoria do vereador
Franklin Venancio da Silva
Netto (PSC), a proposta diz
ainda que, caso os pais não
providenciem as vacinas
que faltam na caderneta, a
matrícula não será negada,
mas caberá à instituição de
ensino comunicar formalmente o fato ao Conselho
Tutelar para providências.
“Hoje não é feito nada para
que se ﬁscalize a vacinação”,

Vereador Franklin Venancio da Silva Netto

alertou o vereador durante
a sessão.
Segundo ele, a negligência na aplicação das vacinas
obrigatórias podem provocar danos irreversíveis. “E
esta exigência propiciará
um instrumento de eﬁcácia
signiﬁcativa para o cumpri-

mento das responsabilidades familiares, bem como
salvaguardar o bem-estar e
a saúde de nossas crianças”,
justiﬁca Franklin na mensagem do projeto.
Para virar lei, o projeto
depende ainda de sanção do
prefeito de Jandira.

Vereador Luciano Barbieri
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Benfeitorias para as áreas de
esporte, saúde e zeladoria
Indicações. Câmara de Jandira encaminha pedidos para
reformas em campo de futebol, praças e posto de saúde
A 38ª sessão ordinária
da Câmara Municipal de
Jandira (21/11) aprovou requerimentos solicitando à
Prefeitura diversas obras
de reforma e de construção
de novos próprios públicos
para atender a população.
Dois deles são de autoria do vereador Silvair Soares de Brito (PEN), o “Silvio Cabeleireiro”. Ele pede
a reforma geral no campo
de futebol do Jardim Brotinho, incluindo vestiários,
iluminação, gramado e demarcação do campo; e
também a revitalização da
Praça União, no Jardim

Analândia, com a colocação de bancos, pintura, lixeiras, paisagismo e nova
iluminação.
Já o vereador Rodrigo
Francisco Rosa de Jesus
Felipe (PMDB), o “Bilisca
da Feira”, quer a reforma da
UBS do Jardim Gabriela e a
colocação de uma placa de
identiﬁcação. “O local apresenta vários problemas em
suas instalações, causando
transtornos para os proﬁssionais e usuários da unidade. Também há falta de materiais de escritório e
móveis como armários e
cadeiras”, justiﬁca Bilisca.

Vereador Silvair Soares de Brito

Pizza mista não
poderá custar o
preço da mais cara
Preço justo. Câmara de Jandira aprovou lei que obriga
estabelecimentos a cobrar, no caso de pizza de dois ou mais
sabores, o valor médio entre os dois preços
Pizzarias em Jandira que
venderem pizzas com dois
ou mais sabores não poderão mais cobrar do consumidor o valor mais alto do
produto. É o que estabelece
projeto de lei aprovado na
36ª sessão ordinária da Câmara Municipal (07/11), de
autoria do vereador Antônio
dos Santos Oliveira (PV), o
“Toninho Amizade”.
Pela proposta, as pizzarias ou restaurantes terão que
cobrar um valor médio calculado a partir dos preços de
cada sabor, no caso dos pedidos de pizzas mistas. Segundo Toninho Amizade,
Jandira possui diversas pizzarias, restaurantes e lan-

chonetes que de forma costumeira cobram pelo preço
maior sem uma justiﬁcativa
plausível, sendo uma vantagem excessiva em prol do
comerciante.
“Este projeto visa proteger o consumidor e proibir
uma prática sem sentido, e
de forma clara e objetiva impedir a cobrança indevida da
pizza mista pelo maior valor.
A justiﬁcativa do tempo gasto a mais pelo pizzaiolo para
montar uma pizza de dois ou
mais sabores é irrelevante e
não justiﬁca a cobrança indevida”, defende Toninho.
Para virar lei, o projeto
depende ainda de sanção do
prefeito de Jandira.

Vereador Antônio dos Santos Oliveira

Vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe
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Comandante da Guarda Municipal de Jandira, Joylton Catai

Consumo de narguilé por menores
em locais públicos será proibido

Tolerância zero. Uma hora
de fumo de narguilé pode
equivaler ao consumo de
100 cigarros comuns

A última sessão ordinária em 2017 da Câmara Municipal de Jandira, em 28/11,
a 39ª no ano, aprovou projeto de lei do vereador Josenildo Ribeiro de Freitas
(PR), o “Véinho”, que proí-

be a menores de 18 anos de
idade o uso de narguilé e/ou
arguilé em locais públicos e
coletivos privados. A Guarda Municipal ﬁca autorizada a apreender os materiais
em caso de ﬂagrante, e lojas
serão multadas em caso de
descumprimento.
“O objetivo é não estimular os jovens ao uso do fumo,
que tantos males causam à
saúde das pessoas, princi-

palmente dos adolescentes.
Sabe-se que uma hora fumando narguilé equivale ao
consumo de 100 cigarros
comuns”, justiﬁca Véinho.
Durante a sessão, o comandante da Guarda Municipal
de Jandira, Joylton Catai,
usou a tribuna para falar dos
males do narguilé à saúde.
O que é
O narguilé é uma espé-

cie de cachimbo de água de
origem oriental, utilizado
para fumar tabaco aromatizado. Além desses nomes,
de origem persa, e de variantes como arguile, muito
usada em certos países árabes, também é chamado de
xixa (substantivo feminino.
Há diferenças regionais no
formato e no funcionamento dos cachimbos d'água,
mas o princípio comum é o

fato de a fumaça passar pela água antes de chegar ao
fumante.
Um dos problemas
apontados pelo comandante da Guarda de Jandira é justamente o fato de
que há jovens que misturam substâncias à água,
muitas vezes entorpecentes, para que o ato de fumar pelo narguilé exerça
a função de droga.

Vereadores pedem pavimentação e tapaburaco
Serviços municipais.
Requerimentos aprovados na
Câmara Municipal reivindicam
obras no Jardim Mazé, Vila
Analândia e Via Popi
O presidente da Câmara Municipal de Jandira,
vereador Marcelo Marques
de Souza (DEM), o “Marcelinho”, teve aprovado requerimento de sua autoria
na 38ª sessão ordinária
(21/11), pedindo à Prefeitura a realização de uma
operação tapa-buraco no
Jardim Mazé. “A solicitação é feita tendo em vista o
péssimo estado que se encontram as ruas do bairro,

com muitos buracos e asfalto desgastado, causando
grandes transtornos”, justiﬁca Marcelinho.
A mesma sessão aprovou outro requerimento,
este de autoria do vereador
Franklin Venancio da Silva Netto (PSC), solicitando obra parecida à Viela
Caiapós, localizada entre
as ruas Carlos Pereira Leite e Kinzo Fugi, na Vila
Analândia – o parlamentar
quer que a Prefeitura faça
a reforma com pavimentação da viela, além de implantar boca de lobo e emplacamento com o nome
da via. “Os moradores relatam que há 40 anos a viela
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não passa por manutenção,
e que não possui placa de
identiﬁcação, o que diﬁculta a localização dos entregadores em geral”, explica
Franklin.
Já os vereadores Michel
de Oliveira Viana (PRB) e
Josenildo Ribeiro de Freitas (PR), o “Véinho”, reivindicam à Prefeitura o recapeamento asfáltico da
rua Martin Luther King na
Vila Popi. “Esta rua precisa com urgência de reparos
no asfalto, pois trafega por
ali um número considerável de carros, ônibus e pedestres”, traz a justiﬁcativa
assinada
pelos
parlamentares.

