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Projeto aprovado na Câmara quer prevenir
violência contra professores nas escolas
No mês em que se comemorou o Dia dos Professores, a preocupação com os casos de violência contra docentes em salas de aula chegou à Câmara
Municipal de Jandira. Projeto de lei aprovado na 32ª sessão ordinária da Casa (23/10) institui normas para promover a segurança e proteção dos
proﬁssionais de educação, por meio de atividades junto à comunidade e estudantes, que busquem a conscientização sobre o problema. PÁGINA 3
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Na Câmara, prefeito
faz balanço de 2018

Uma das audiências públicas realizadas na Câmara Municipal de Jandira

Audiências públicas debatem
orçamento de Jandira
FINANÇAS Câmara Munici- mada que o município ente em que as condi-

pal apresentou a Lei Orçamentária Anual do município para o ano de 2019, de
R$ 384,7 milhões

A Câmara Municipal de Jandira realizou, nos dias 15 e 16 de
outubro, duas audiências públicas para
apresentar e debater
a Lei Orçamentária
Anual (LOA) da Prefeitura, para o exercício de 2019. De acordo
com o projeto de lei
apresentado pelo prefeito Paulo Baruﬁ
(PTB), a receita esti-

terá até o ﬁm do próximo ano deverá ser
de R$ 384.790.295,73.
Pela projeção das
verbas que a Prefeitura terá à disposição
em 2019, o setor de
Educação é o que receberá a maior fatia
do orçamento – R$
102,0 milhões. A Saúde vem na sequência,
com R$ 76,9 milhões.
Já a Secretaria de
Obras, Trânsito e
Transportes está em
terceira na lista, com
R$ 30,3 milhões.
“Este projeto foi
preparado num ambi-

ções econômico-ﬁnanceiras do País demandam, para o
Município, redobrado
esforço na obtenção
do equilíbrio orçamentário, com melhoria na arrecadação
própria através de
medidas que objetivam a redução da inadimplência, bem como o controle da
despesa”, traz a mensagem do projeto, assinada pelo prefeito.
O projeto deve seguir à votação do plenário até o mês de dezembro.
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Prefeito de Jandira Paulo Baru

Paulo Baru esteve na sessão ordinária da Casa, e
falou sobre eleições e parcerias da Prefeitura com o
Estado e com deputados
A 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
(30/10) teve a participação do prefeito
Paulo Baruﬁ (PTB).
Na tribuna, ele comentou o resultado
do segundo turno das
eleições, e fez um breve balanço de sua administração este ano
em relação às parcerias com o governo estadual e deputados.
Ele citou o trabalho de apoio da cidade
pela campanha do governador
Márcio
França (PSB), que no
segundo turno recebeu 27 mil votos em
Jandira. “Foi um resultado do trabalho de
todos. Quem ganhou
foi a cidade, pois nos-

sa participação foi um
pleito para atender a
cidade”, avaliou. “Por
outro lado, já entramos em contato com
os deputados para pedir mais recursos e
podermos continuar
os trabalhos de recapeamento asfáltico
com recursos do Estado”, aﬁrmou.
Baruﬁ também falou 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 liberar. Estamos comprando os equipamentos, que serão
todos novos”, apontou
o prefeito, ressaltando também a realização de concurso público para admissão
de médicos especia-

listas e a contratação
de enfermeiros e
agentes de saúde.
O prefeito também destacou, além
da boa nota de Jandira no Ideb (Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica), da
futura contratação
de mais guardas municipal e da compra
de novas viaturas, a
inauguração do restaurante Bom Prato.
“Estamos com uma
pré-agenda de inauguração para a semana do dia 12 de novembro. O local está
pronto, os equipamentos estão chegando e aguardamos
uma agenda do governador para que
ele esteja presente”,
explicou.
Sobre o segundo
turno, disse: “passadas as eleições, estamos no mesmo time –
o time é o Brasil, é São
Paulo e é Jandira”.
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Projeto quer prevenir violência
contra professores
EDUCAÇÃO. Ações incluem nhas educativas, as
campanhas educativas e afas- medidas, segundo o
autor do projeto, vetamento de infratores da escola

No mês em que se
comemorou o Dia dos
Professores, a preocupação com os casos
de violência contra
docentes em salas de
aula chegou à Câmara
Municipal de Jandira,
em forma de um projeto de lei que prevê a
criação de políticas
que previnam episódios do gênero. A proposta foi aprovada na
33ª sessão ordinária
da Casa (23/10), e institui normas para
promover a segurança e proteção dos proﬁssionais de educação, por meio de
atividades junto à comunidade e estudantes, que busquem a
conscientização sobre
o problema.
Além de campa-

reador Silvair Soares
de Brito (PEN), o “Silvio Cabeleireiro”, deverão incluir o afastamento temporário do
infrator até sua transferência em casos
mais graves.
“Temos visto cada
vez mais casos de violência contra os professores dentro das
salas de aula. Notícias
sobre homicídios e
uso de armas em estabelecimentos de ensino surgem em diversas partes do Brasil e
de outros países, intensiﬁcando a percepção de que a escola deixou de ser um
território protegido”,
aponta o vereador.
“Através de um enfoque educativo, buscamos com este projeto coibir tais ações
que prejudicam de

forma efetiva o processo educacional”,
complementa.
Para se tornar lei, a
proposta precisa ainda ser sancionada pelo prefeito de Jandira.

OAB

A 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
(30/10) aprovou projeto de lei também de
autoria de “Silvio Cabeleireiro”, instituindo a “Semana OAB Vai
à Escola”. A ação, que
já é um programa da
Ordem dos Advogados do Brasil, levará
às unidades escolares
da cidade palestras
sobre noções básicas
do Direito, nas áreas
criminal, civil, trabalhista, consumidor,
eleitoral e – especialmente – direitos fundamentais, sociais e
políticos na Constituição.

Vereador Silvair Soares de Brito

Câmara aprova Dia do Pro ssional de Educação Física
HOMENAGEM. Projeto de lei males da saúde.
do os seus princípios e
“A atividade física é regras técnicas”, exaprovado institui data de coa melhor prevenção na plica o parlamentar,
memoração em Jandira

A 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
(02/10) aprovou projeto de lei instituindo
na cidade o Dia do
Proﬁssional de Educação Física. A data, a
ser comemorada a cada 1º de setembro, será acompanhada de
homenagens do Poder
Legislativo jandirense, e tem como principal objetivo valorizar
o proﬁssional da área
destacando os benefícios da prática esportiva na prevenção de

Saúde, e os governantes não conseguem
entender este valor.
Nos Estados Unidos,
estudos indicam que a
cada dólar investido
no esporte são três
economizados num
tratamento de saúde”,
aﬁrmou no plenário o
vereador autor do projeto, Josenildo Ribeiro de Freitas (PR), o
“Véinho”. “O proﬁssional de educação física é o responsável por
promover a prática da
ginástica, educação física escolar, esportes,
lutas e atividades físicas em geral, ensinan-

que também é educador físico.
A cada ano, uma
sessão solene homenageará proﬁssionais
escolhidos pelos vereadores. Uma parceria
com o Conselho regional de Medicina, de
acordo ainda com o
projeto, poderá também promover na cidade cursos, palestras
e seminários especíﬁcos gratuitos com os
proﬁssionais de educação física.
Para virar lei, o
projeto depende ainda de sanção do prefeito de Jandira.

Vereador Josenildo Ribeiro de Freitas
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Câmara aprova pedidos por
recapeamento asfáltico
MELHORIAS. Obras, segundo vereadores, precisam
ser levada a ruas de diversos bairros de Jandira
A 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
(23/10) aprovou requerimentos solicitando recapeamento
asfáltico em ruas da
cidade. Um deles, de
autoria do vereador
Antônio dos Santos
Oliveira (PV), o “Toninho Amizade”, aponta
a necessidade da obra
na rua Quinze de Novembro (Jardim Stella Maris).
“Sabemos que há
um cronograma de recape em andamento, e
há diversas reclamações de munícipes em
relação a esta rua”,

Vereador Antônio dos Santos Oliveira

Requerimentos
reivindicam serviço
de zeladoria e obra
BENFEITORIAS. Vereadores pedem construção de UBS e limpeza de escadão
A 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira aprovou
requerimentos reivindicando à Prefeitura
serviço de zeladoria e
obra em bairros da cidade. Um deles de autoria do vereador Josenildo Ribeiro de Freitas
(PR), o “Véinho”, pede
a limpeza e roçagem do
escadão na rua General
Érico Dutra (Vila Pop),
na altura do número
121, e toda sua extensão.
“O local possui mui-

klin Venancio da Silva
Netto (PSC) está solicitando a construção de
uma Unidade Básica de
Saúde no Jardim Nossa Senhora de Fátima,
na área localizada entre
as ruas Igapó, 235, e
Iguaçu, 185.
“Esta região é muito
populosa e conta com
um posto de saúde em
local improvisado e em
prédio alugado, o que
diﬁculta o atendimento adequado aos moraUBS
Já o vereador Fran- dores”, aponta.

to mato, e a população
tende a jogar lixo e entulho, propiciando a
criação de animais peçonhentos e ratos. Nessa época de chuvas, devido ao entulho
acumulado, lata de tinta principalmente, há
também acúmulo de
água parada, o que favorece a proliferação do
mosquito transmissor
da dengue”, justiﬁca.

justiﬁca o vereador,
que também pede ao
mesmo local a troca de
iluminação comum
por um sistema de
lâmpadas de LED.
Outras vias que foram alvo de pedido por
recapeamento asfáltico são as ruas Monteiro Lobato, José Ruﬁno
de Oliveira, Catarina,
Topázio, Jade, Carlos
Pereira Leite, Tapirapés e João Del Moura.
“Estas vias estão sem
manutenção por diversos anos. As operações tapa-buracos
nestes locais não estão
dando conta das inúmeras avarias na massa asfáltica”, explica o
vereador autor do requerimento, Franklin
Venancio da Silva Netto (PSC).

Participe das transformações de sua cidade!

Assista às sessões da

Câmara Municipal de Jandira
Terça-feira, às 14h
Rua Rubens Lopes da Silva, 100 Centro, Jandira/SP
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Vereador quer barrar
inaugurações de
obras inacabadas
UTILIDADE. Projeto de lei aprovado na Câmara quer proibir solenidades com serviços ainda não disponíveis ao cidadão

Uso de álcool
e drogas por
menores deverá
ser noti cado
PREVENÇÃO. Projeto aprovado na Câmara prevê que
escolas e unidades de saúde terão que comunicar casos ao Conselho Tutelar e ao MP
Prontos-socorros e
escolas de Jandira serão obrigados a notiﬁcar ao Conselho Tutelar e ao Ministério
Público casos que envolvam o uso de bebidas alcoólicas e/ou
entorpecentes por
crianças e adolescentes atendidos em duas dependências. É o
que prevê projeto de
lei aprovado na 31ª
sessão ordinária da
Câmara Municipal de
Jandira (09/10).
“O projeto tem como objetivo ajudar a
preservar o bem-estar
das crianças e adolescentes, levando ao co-

nhecimento dos pais
o consumo precoce de
álcool e drogas. Causa
grande preocupação o
fato de os jovens começarem a beber cada vez mais cedo, e as
meninas tanto ou
mais que os meninos.
Pior ainda é que parte
deles poderá conviver
com a dependência do
álcool no futuro”, justiﬁca o vereador autor
da proposta, Silvair
Soares de Brito
(PEN), o “Silvio Cabeleireiro”.
Para se tornar lei, o
projeto depende ainda de sanção do prefeito de Jandira.

Proibir a inauguração de obras públicas
municipais inacabadas
ou que não possam ser
usufruídas de imediato pela população. É o
que prevê projeto de lei
aprovado durante a
30ª sessão ordinária da
Câmara Municipal de
Jandira (02/10), de autoria do vereador
Franklin Venancio da
Silva Netto (PSC).
“O ato cerimonial
de inauguração é uma
informação emitida
pelo Poder Público ao
cidadão-contribuinte,
através do qual acena
que aquele serviço ou
utilidade possa ser
aproveitado pelas pessoas. Qualquer gesto
que desvirtue isto não
deve ser admitido”,
traz a justiﬁcativa do
projeto. “É uma con-

duta política que precisa ser extirpada por
ferir a moralidade administrativa e a impessoalidade – princípios
constitucionais à administração pública”,
complementa.
Em plenário, o vereador citou os equipamentos que compõem
o chamado Tablado –
complexo esportivo da
cidade – e que, segundo ele, foram inaugurados sem efetivamente estarem disponíveis
ao público. “Foi uma
inauguração sem condições de se usar a piscina e o ginásio. Ainda
bem que esta gestão vai
entregar estes equipamentos sem querer fazer média com a população, sem querer
ganhar mérito”, aﬁrmou Franklin.

Vereador Franklin Venancio da Silva Netto

Participe das transformações de sua cidade!

Assista às sessões da Câmara de Jandira
Terça 0
0
às 14:

Rua Rubens Lopes da Silva, 100 Centro, Jandira/SP
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Câmara solicita obras para vias públicas

Vereador Luciano Antonio Barbieri

Vereador Rodrigo Francisco de Jesus Felipe

ASFALTO. Pedidos são por pavimentação na estrada pavimentação de todo
o trecho da estrada VeVelha de Itu e em via do Jardim Gabriela
lha de Itu (continuação
da avenida Henrique
A 30ª sessão ordiná- autoria do vereador Gonçalves Batista, que
ria da Câmara Munici- Luciano Antonio Bar- vem de Barueri).
pal de Jandira (02/10) bieri (PTB) quer que a
“Várias pessoas que
aprovou requerimen- Prefeitura contrate se utiliza desta via
tos reivindicando obras uma empresa para rea- contam sobre as pésside melhoria em bairros lização de serviço de in- mas condições atuais.
e Há falta de iluminada cidade. Um deles, de fraestrutura

ção, pavimento esburacado e falta de delimitação de calçadas,
problemas que estão
desencadeando o aumento de atos de violência, despejo de
entulhos e até mesmo
invasão das laterais
para construção de
barracos improvisa-

Vereadores reivindicam obras
de melhorias em Jandira
BENFEITORIA. Câmara aprovou pedidos para canalização e desassoreamento de
córregos e construção de galeria de águas pluviais
O vereador Michel
de Oliveira Viana
(PRB) está reivindicando à Prefeitura de
Jandira a canalização
do córrego da rua Martin Luther King. O requerimento em que
consta o pedido foi
aprovado na 31ª sessão
ordinária da Câmara
Municipal (09/10). “Os
moradores reclamam
de mau cheiro do esgoto e também da proliferação de insetos e
outros animais peço-

nhentos”, aponta.
A mesma sessão
aprovou requerimento
do vereador Antônio
dos Santos Oliveira
(PV), o “Toninho Amizade”, solicitando a
construção de galeria
de águas pluviais na
rua Pedro Pereira Leite (Jardim Infant’s
Garden). “Quem mora
lá não aguenta mais
pedir e nada ser feito.
Com fortes chuvas, as
águas sempre invadem
as residências”, argu-

menta.
Já o vereador Rogério Batista da Silva
(MDB), o “Gério”, teve
indicação aprovada no
mesmo dia pedindo o
desassoreamento do
córrego da rua Antônio
Domingues da Fonseca (Jardim Rosa Emilia). “Este córrego
transborda a cada chuva devido ao excesso de
lixo, mato, entulho e
outros objetos que
obstruem a passagem
das águas”, aﬁrma.

Vereador Rogério Batista da Silva

dos”, aponta o vereador.
Já o vereador Rodrigo Francisco de Jesus
Felipe (MDB), o “Bilisca da Feira”, está solicitando ao governo
municipal o reparo na
pavimentação asfáltica
da rua Avelino Abreu da
Silva (Jardim Gabriela),

em toda sua extensão.
“O asfalto da rua está
em más condições,
cheio de ondulações. O
serviço de recapeamento é ideal, uma vez
que já houve várias tentativas de recuperações
asfálticas anteriores
que deixaram estas ondulações”, explica.
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Saúde é um dos
Vereadores
principais
temas
de
reivindicam
debates em Jandira
ortopedista 24h
no PAM Jandira

Presidente da Câmara, vereador Marcelo Marques de Souza

CUIDADOS. Requerimentos da Câmara pedem diversos serviços de melhoria no
sistema de atendimento à população
Vereador Marcos Danilo de Sousa

SAÚDE. Requerimento discu- mente não conta com
tido em destaque na Câmara o serviço no PAM.
“Frequentemente
quer que Prefeitura retome o
vamos
ao Hospital ouserviço no período noturno
vir as reclamações dos
munícipes, e a populaRequerimento dis- ção tem questionado
cutido e votado em sobre a retirada deste
destaque durante a 33ª atendimento pela nosessão ordinária da Câ- va empresa que assumara Municipal de miu o equipamento. É
Jandira (23/10) pede à por causa de custo alPrefeitura que retome to? Não deve ser, poro atendimento de mé- que um ortopedista
dico ortopedista no pe- custa o mesmo que um
ríodo noturno no clínico geral”, disse o
Pronto Atendimento vereador em plenário.
Municipal (Hospital de “A nova secretária asJandira). Assinado pe- sumiu já com esta situlo vereador Marcos ação, e já se prontiﬁcou
Danilo de Sousa (PV), a rever o tema. O mínio “Markinhos”, o do- mo já está sendo tirado
cumento foi aprovado do PAM, por isto temos
por todos os parla- mesmo que rever e rementares da Casa, e solver isto com o máxiaponta que o horário mo de urgência”, comdas 19h às 7h atual- plementou.

O presidente da
Câmara Municipal de
Jandira, vereador
Marcelo Marques de
Souza (DEM), o
“Marcelinho”, reforçou o pedido. “Quer
dizer que ninguém
pode se machucar depois das oito da noite?
Acho que um pedido
como este não deveria
nem passar pela Câmara”, protestou. “É o
tipo de atendimento
que tem que ser 24h,
assim como clínico e
pediatra. É um desrespeito à população,
principalmente a idosos e crianças, porque
não existe hora para
este tipo de acidente
acontecer e a pessoa
precisar de um médico
ortopedista”,
apontou.

A 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira
(30/10) aprovou diversos requerimentos
reivindicando melhorias no serviço de
atendimento de Saúde
em Jandira. Um deles,
do presidente da Casa,
vereador Marcelo
Marques de Souza
(DEM), o “Marcelinho”, pede a informatização do sistema de
registro de pacientes,
de forma a facilitar o
agendamento de consultas e exames. “Os
munícipes têm que se
dirigir ao posto de saúde de madrugada para
pegar senhas para
atendimento, ﬁcando
de pé muito tempo, e
nem sempre conseguem pegar senhas”,
argumenta.
Já o vereador Mar-

cos Danilo de Sousa
(PV), o “Markinhos”,
pede uma ação de capacitação e treinamento para merendeiras sobre alergias e
intolerância alimentar, além da preparação diferenciada de
alimentos para estudantes com estes tipos
de problemas. “Sabemos que houve um
crescimento no número de crianças alérgicas e com intolerância alimentar, e é
importante que estas
crianças recebam alimentação especial”,
justiﬁca.
Implantação de um
programa de equoterapia é o que quer o
vereador Antonio dos
Santos Oliveira (PV),
o “Toninho Amizade”.
“Existem em Jandira
vários munícipes que

precisam deste tipo de
tratamento, e que têm
que se deslocar a outras cidades para ter
acesso. Este tratamento é muito importante
principalmente
a
quem possui autismo,
síndrome de down e
doenças neurológicas”, explica.
O vereador Luciano
Antônio
Barbieri
(PTB), por sua vez, solicita a aquisição e novos aparelhos de eletrocardiograma para
todos os postos de
saúde de Jandira.
“Muitos munícipes
necessitam realizar
seus exames na cidade
e não estão conseguindo devido ao fato de os
aparelhos estarem daniﬁcados. Nenhum
dos postos atualmente conta com o serviço”, aponta.
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Apesar de vetos, vereadores manterão ideias
LEGISLAÇÃO. Prefeito de
Jandira vetou dois projetos aprovados na Câmara,
porém temas serão encaminhados por outros meios
A 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira (09/10)
manteve, após votação
no plenário, vetos do
prefeito Paulo Baruﬁ
(PTB) a dois projetos de
lei antes aprovados pelos vereadores. Mesmo
assim, os parlamentares que idealizaram as
propostas buscarão outras alternativas para
que os temas sejam
executados pela Prefeitura.
Um dos projetos vetados pelo prefeito é de
autoria do vereador Silvair Soares de Brito
(PEN), o “Silvio Cabe-

leireiro”. Pela proposta,
cada escola deveria
manter cadeiras de rodas a pessoas com deﬁciência ou para socorro
a acidentes. Foi vetado
porque, segundo a justiﬁcativa do prefeito,
criaria despesa à Prefeitura – ao Poder Legislativo é vedada a elaboração de propostas
que criem despesa ao
Poder Executivo, que
precisa seguir a Lei Orçamentária Anual.
“Apesar de eu ter colocado no projeto alternativas que evitariam
gastos da Prefeitura. De
qualquer forma, já estou apresentando requerimento com o anteprojeto de lei sobre o
assunto, para que o prefeito possa analisar a
possibilidade de o pró-

prio Poder Executivo
colocar o projeto à
apreciação da Câmara”,
disse o vereador em
plenário.
Pelo mesmo motivo,
o prefeito vetou projeto de autoria do vereador Michel de Oliveira
Viana (PRB). Ele
propôs que os laboratórios particulares ou
conveniados com a
Prefeitura de Jandira
passassem a coletar
exames laboratoriais de
idosos e pessoas com
deﬁciência em suas residências ou nas unidades de saúde mais próximas. “Como a Lei
Orçamentária Anual de
2019 já chegou a esta
Casa, vou sugerir que a
medida seja inclusa
com previsão orçamentária”, aﬁrmou.

Vereador Michel de Oliveira Viana

Vereador pede
estacionamento e
reforma em calçada

Jandira possui lei
garantindo assistência
temporária a necessitados

TRÂNSITO. Requerimentos pedem implantação de vagas para carros de professores e obra
para evitar acúmulo de água

SOCIAL. Vereador quer que Prefeitura cumpra legislação de 2004 que prevê a cessão de benefícios às pessoas em situação de vulnerabilidade social

O vereador Arverino Xavier de Silva
(PTB), o “Avelino”,
está solicitando à Prefeitura a implementação de um estacionamento na escola
Demilson Soares Molica (Parque Santa Tereza), em uma área ao
lado da unidade. Segundo ele, professores e funcionários não
têm onde deixar seus
carros com segurança
nas imediações. O requerimento pedindo
o benefício foi aprovado na 34ª sessão ordinária da Câmara
Municipal de Jandira
(30/10).
A mesma sessão
aprovou outro reque-

Uma lei municipal
datada de 2004 prevê
que a Prefeitura de
Jandira pode despender gastos com benefícios eventuais para
atender temporariamente as pessoas em
situação de vulnerabilidade social. Porém,
para o vereador Antônio dos Santos Olivei-

ra (PV), o “Toninho
Amizade”, o governo
municipal não tem utilizado a lei no município, e por isso ele apresentou requerimento
reivindicado o cumprimento da legislação.
O documento foi
aprovado na 32ª sessão
ordinária da Câmara
Municipal de Jandira

(16/10). “Devido à crise ﬁnanceira em nosso
País, há muitos desempregados e doentes
sem condições físicas e
mentais para tentar
seu sustento. E em
nossa cidade, houve
um aumento substancial de pessoas solicitando remédios e cestas básicas”, aﬁrma.

Vereador Arverino Xavier de Silva

rimento de sua autoria, este reivindicando a desobstrução do
escoamento de água
na calçada em frente
ao estabelecimento
comercial “Calçados
Sérgio”, na região

central. “Em dias de
chuvas acumulam poças de água nos dois
lados da calçada, água
esta que acaba espirrando em pedestres a
cada carro que passa”,
aponta.

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

