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DESTAQUEDESTAQUE

Câmara Municipal de Jandira
sanciona reforma administrativa



Visando garantir as condições 
necessárias para o pleno funci-
onamento do poder legislativo 
municipal, um projeto de lei e 
dois projetos de resolução fo-
ram discutidos pela Câmara 
Municipal de Jandira na ��ª ses-
são ordinária, realizada em �� 
de outubro de ����. Aprovados 
por maioria absoluta, os textos 
abordaram diferentes aspectos 
da reforma administrativa da 
Casa.
O Projeto de Resolução ��/��, 
elaborado pela Mesa Diretora, 

regulamentou a nova estrutura 
administrativa operacional da 
Câmara, organizando os níveis 
hierárquicos, orgânicos e funci-
onais e definindo as atribuições 
de cada órgão. Por sua vez, o 
Projeto de Resolução ��/�� tra-
tou da reestruturação adminis-
trativa da Casa, estabelecendo 
um novo quadro de pessoal a 
fim de garantir uma atuação 
mais integrada, eficiente e raci-
onal. Ambos os textos foram 
sancionados na data pelo presi-
dente Rogério Batista da Silva 

(MDB), o “Gério Cabeleireiro”.
Já o Projeto de Lei ��/��, tam-
bém elaborado pela Mesa 
Diretora, pretende fixar venci-
mentos e remunerações do qua-
dro permanente de pessoal da 
Câmara. Por intermédio de ta-
belas, a propositura estabelece 
o vencimento inicial de cada re-
ferência, assim como o cálculo 
da evolução por antiguidade. 
Após a devida análise, o prefei-
to Paulo Fernando Barufi da 
Silva (PTB) deve decidir pela 
sanção ou veto da matéria.
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Na ��ª sessão ordinária da 
Câmara  Mun i c i pa l  de 
Jandira, ocorrida em �� de 
outubro de ����, o vereador 
Antônio dos Santos Oliveira 
(PV), o “Toninho Amizade”, 
apresentou o requerimento 
���/��. Na data, atendendo 
ao pedido de Toninho, o vere-
ador Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Marceli-
nho”, subscreveu o texto. 
Nele, os parlamentares pedi-
ram à Prefeitura a instala-

ção de três mesas e bancos 
de cimento no talude da Rua 
Fernando Pessoa, na Vila 
Mercedes. Toninho explicou 
que os moradores da região 
gostam de jogar cartas e jo-
gos de tabuleiro no local. 
Dessa forma, a instalação 
de mesas e bancos garanti-
ria ainda mais divertimento 
e lazer à população.
O parlamentar levou em con-
sideração a importância do 
lazer na manutenção de 

uma vida saudável ao ela-
borar a solicitação. “O lazer 
é um direito individual e cole-
tivo constitucionalmente as-
segurado, cabendo ao po-
der público propiciar condi-
ções materiais suficientes 
para garanti-lo, em especial 
às camadas sociais mais ca-
rentes”, enfatizou o docu-
mento.

Dois requerimentos foram colocados 
pelo presidente da Câmara Municipal 
de Jandira Rogério Batista da Silva 
(MDB), o “Gério Cabeleireiro”, durante 
a ��ª sessão ordinária em �� de outu-
bro de ����. O primeiro, de número 
���/��, exigiu do poder executivo a re-
gulamentação da Lei nº ���� de �� de 
dezembro de ����, em caráter de ur-
gência. A lei tratava da flexibilização 
do horário de trabalho de servidores 
responsáveis por pessoas com neces-
sidades especiais.
O presidente argumentou que os pedi-
dos de inúmeros funcionários, cujos fi-
lhos são portadores de necessidades 
especiais, motivaram seu requeri-
mento. “Os funcionários em questão 
têm solicitado o benefício, mas não es-

tão podendo usufruir dele, pois a flexi-
bilização objeto da lei não foi regula-
mentada”, comentou.
Já no documento ���/��, Gério solici-
tou o recapeamento asfáltico das se-
guintes vias: Rua Maria Aparecida 
Pedrosa no Jardim Rosa Emília, Rua 
Patrícia no Jardim Sagrado Coração, 
Rua João Gomes de Carvalho no 
Jardim Patriarca, Rua Monte Castelo 
na Vila Rolim e Rua Lucinda Pires 
Tempos no Jardim Gabriela �. Dessa 
vez, a justificativa foi a deterioração 
do asfalto nas ruas citadas. De acordo 
com o parlamentar, há diversos bura-
cos e ondulações causados tanto por 
desgastes naturais quanto por manu-
tenções executadas pela Sabesp.

Câmara Municipal de Jandira sanciona reforma administrativa

Parlamentares solicitam mesas e bancos para talude da Vila Mercedes

Presidente indica
recapeamento
asfáltico para cinco
ruas da cidade
Presidente cobra
regulamentação de lei

Lei mencionada em
requerimento beneficia
funcionários com filhos
portadores de necessidades
especiais

Reforma contou com a reestruturação do quadro de pessoal e da jornada de trabalho, assim como a fixação de vencimentos e remunerações

Para Toninho Amizade, tal iniciativa garantiria mais lazer e divertimento à população jandirense
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Vereador quer Semana Gastronômica em Jandira

Dois requerimentos apresentados pelo vereador
Franklin Venâncio indicaram intervenções da
Prefeitura em praças dos bairros
Ouro Verde e Gabriela

Para Silvio Cabeleireiro, o evento pretende garantir espaço para a divulgação de produtos de pequenos
empreendedores e comerciantes locais

O Projeto de Lei ��/��, es-
crito pelo vereador Silvair 
Soares de Brito (Patrio-
t a s ) ,  o  “ S i l v i o 
Cabeleireiro”, foi aprovado 
pela Câmara Municipal de 
Jandira na ��ª sessão ordi-
nária, dada em �� de outu-
bro de ����. A propositura 
prevê a instituição da 
Semana Gastronômica na 
cidade de Jandira, que de-
ve ser realizada anualmen-
te no mês de novembro.
Segundo o autor, um dos 
objet ivos da Semana 
Gastronômica é oferecer 

espaço para que pequenos 
empreendedores e comer-
ciantes possam demons-
trar e vender seus produ-
tos, gerando uma renda al-
ternativa.  “Também pos-
sibilitará a preservação 
dos pratos típicos da re-
gião”, defendeu.
Para tanto, a propositura 
esclarece que os partici-
pantes deverão apresentar 
de maneira prévia o certifi-
cado da vigilância sanitá-
ria, um laudo emitido por 
engenheiro de segurança 
devidamente registrado 

junto ao Conselho Regional 
de Engenharia (CREA-SP), 
assim como outros docu-
mentos pertinentes. Além 
disso, a administração pú-
blica poderá estabelecer 
convênios com outros mu-
nicípios e instituições edu-
cacionais a fim de desen-
volver, implantar e aperfei-
çoar o evento. A matéria se-
gue agora para a análise 
do poder executivo.

O vereador Franklin Venancio da 

Silva Netto (PSC) colocou dois 

requerimentos durante a ��ª 

sessão ordinária da Câmara 

Municipal de Jandira, realizada 

em �� de outubro de ����. Em 

ambos os documentos o parla-

mentar pediu melhorias a pra-

ças do município. O primeiro re-

querimento, de número ���/��, 

solicitou a instalação de bancos 

e mesas de concreto na praça lo-

calizada na Rua Princesa �sabel, 

no Jardim Ouro Verde. Franklin 

explicou que essa é uma de-

manda antiga dos moradores do 

bairro, em especial dos idosos 

que usam o espaço.
 “Os idosos gostam de frequen-

tar a praça e eles querem jogar 

dominó, querem jogar cartas. 

As pessoas, em geral, gostam 

de sentar numa mesinha, apoiar 

os braços para bater um papo ba-

cana, mas hoje a praça não con-

ta com bancos ou mesinhas”, rei-

vindicou durante a sessão. Para 

ele, a instalação dos bancos e 

mesas complementaria o espa-

ço dedicado ao lazer e ao espor-

te no bairro.
O outro documento foi o ���/��, 

no qual o vereador sugeriu à 

Prefeitura a instalação de uma 

tela de proteção ou gradil ao re-

dor da pista de skate situada na 

Praça da Bica, na Rua Antônio 

Lopes Tempos no Jard im 

Gabriela. Dessa vez, Franklin le-

vou em consideração os aciden-

tes recorrentes com as crianças 

que brincam no lugar. Segundo 

ele, alguns casos tiveram que 

ser, inclusive, atendidos pelo 

SAMU devido à gravidade dos 

traumas.

Câmara Municipal aponta melhorias a
praças de Jandira
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O vereador Marcos Danilo de 
Sousa (PV), o “Markinhos”, sub-
meteu à Câmara Municipal de 
Jandira o Projeto de Lei ��/�� na 
��ª sessão ordinária, realizada em 
�� de outubro de ����. O texto 
abordou a inclusão de noções bási-
cas sobre a Lei Federal nº 
��.���/���� – popularmente co-
nhecida como “Lei Maria da Penha” 
– na matriz curricular da rede pú-
blica de Jandira, em caráter com-
plementar, a partir do �º ano do en-
sino fundamental. 
Dentre outros propósitos, o proje-
to pretende impulsionar a reflexão 

sobre violência em âmbito domés-
tico entre estudantes, professores 
e a comunidade escolar como um 
todo. Objetiva ainda abordar a ne-
cessidade do registro das denúnci-
as de casos de violência contra a 
mulher nos órgãos competentes, 
bem como a adoção de medidas 
protetivas. “Eu acredito que o pre-
feito vai atender meu pedido, san-
cionando essa lei, pois ela vai 
acrescentar muito à vida das cri-
anças, principalmente dos meni-
nos, para que não venham a agre-
dir uma mulher no futuro”, susten-
tou Markinhos em plenário.

O texto esclarece ainda que o ensi-
no será desenvolvido ao longo de 
todo o ano letivo, realizando anu-
almente no dia � de março (Dia 
�nternacional da Mulher) uma pro-
gramação ampliada e específica 
em alusão à data e ao tema abor-
dado. As despesas para a execu-
ção de tal lei, por sua vez, devem 
correr por conta de dotações pró-
prias da Secretaria Municipal de 
Educação, incluídas pelo poder exe-
cutivo nas propostas orçamentári-
as anuais e plurianuais.

Os requerimentos ��� e ���/�� fo-
ram apresentados pelo vereador 
Luciano Antônio Barbieri (PTB) du-
rante a ��ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Jandira, 
ocorrida em �� de outubro de 
����.  O primeiro documento re-
quisitou à Prefeitura a construção 
d e  u m  n o v o  C e n t r o  d e 
Convivência do �doso (CC�). O par-
lamentar explicou que muitos ido-
sos frequentam o CC�, porém o lo-
cal ficou pequeno para a grande 
quantidade de atividades desen-
volvidas.
 “O Centro de Convivência do 

�doso é um trabalho maravilhoso 
que temos aqui ao lado [da 
Câmara]. Há centenas de senho-
res e senhoras que utilizam esse 
espaço, com atividades, com cur-
sos. Porém o lugar é pequeno e 
tem goteira em dia de chuva, en-
tão seria importante que o prefei-
to pudesse construir o CC� num lo-
cal novo”, enfatizou. Ele aprovei-
tou a oportunidade para mencio-
nar que existe um espaço aban-
donado, em frente ao prédio atu-
al, que comportaria receber a 
construção da nova sede.
O outro requerimento colocado 

por Barbieri indicou a contratação 
de uma empresa para realizar o 
serviço de infraestrutura e pavi-
mentação de um trecho da Rua 
Odilon Corrêa Pires, na Vila 
Eunice. Nesse caso, o vereador 
alegou atender ao apelo dos cida-
dãos que utilizam a via e sofrem 
com a falta de pavimentação e, 
por conseguinte, com o acúmulo 
de lama e os buracos causados pe-
la chuva. “Os munícipes apontam 
ainda que, em períodos de calor, a 
poeira é constante, trazendo insa-
lubridade aos mesmos”, acres-
centou.

A Câmara Munic ipal  de 
Jandira aprovou na ��ª ses-
são ordinária, em �� de outu-
bro de ����, dois requerimen-
tos redigidos pelo vereador 
Wanderlei Lopes dos Reis 
(PTB), o “Wanderlei Pato”. O 
primeiro deles, de número 
���/��, cobrou da Prefeitura a 
ampliação da calha do rio 
Barueri-Mirim por toda sua ex-
tensão em Jandira.
Com a medida, o parlamentar 
pretende sanar um problema 
antigo encarado pela popula-
ção: o transbordamento do 
rio em dias de chuva forte. 

“Encaminhamos tal solicita-
ção para a ampliação do rio co-
mo forma de prevenção de 
inundações na cidade”, argu-
mentou.
Por fim, no requerimento 
���/�� foi pedida a instalação 
de uma academia ao ar livre 
na quadra existente entre as 
ruas Sinézio Alves Costa e 
Joaquim Alves Camboim, no 
Jardim Cristino. A solicitação 
visa a qualificar a área com 
um equipamento público vol-
tado ao esporte e atender a de-
manda da população por mais 
qualidade de vida.

Projeto de lei propõe ensino da Lei Maria da Penha nas escolas de Jandira

Vereador pede construção de um novo Centro de Convivência do Idoso

Requerimento
sugere ampliação
da calha do rio
Barueri-Mirim
Preocupação com
transbordamento
em dias de chuva
motivou requerimento
de Wanderlei Pato

O objetivo da propositura é fomentar uma reflexão crítica sobre a violência doméstica dentro da comunidade escolar

Documentos colocados por Luciano Barbieri foram aprovados na ��ª sessão ordinária e seguem para as mãos do prefeito Paulo Barufi
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Requerimento foi aprovado durante a ��ª sessão ordinária e segue para análise do Prefeito 

Paulo Barufi

O vereador Josenildo Ribeiro 
de Freitas (PL), o “Véinho”, sub-
meteu à Câmara Municipal de 
Jandira o requerimento ���/�� 

durante a ��ª ses-
são ordinária, acon-
tecida em �� de ou-
tubro de ����. O do-
cumento sugeriu à 
Prefeitura, em cará-
ter de extrema ur-
gência, o retorno 
da cirurgia de va-
sectomia na cida-
de.
Véinho justificou 
que a vasectomia é 
um método de este-

rilização para homens, muito 
menos invasivo do que a laque-
adura realizada nas mulheres. 
“Na maioria das vezes, a mu-

lher é totalmente responsabili-
zada pelo controle de natalida-
de. Mas o homem pode partici-
par de maneira efetiva, se sub-
metendo a uma vasectomia, 
que é um procedimento cirúr-
gico de pequeno porte, realiza-
do ambulatorialmente, e que 
estava sendo feito em nosso 
município”, concluiu. 
Em texto, o parlamentar tam-
bém lembrou que o procedi-
mento é essencial às políticas 
de planejamento familiar. Para 
ele, tais medidas podem, inclu-
sive, evitar uma série de pro-
blemas socioeconômicos em 
longo prazo.

A preocupação com a qua-
lidade do asfalto na cida-
de de Jandira marcou a 
��ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal, reali-
zada em �� de outubro de 
����. Nesse contexto, o 
v e r e a d o r  R o d r i g o 
Francisco Rosa de Jesus 
Felipe (MDB), o “Bilisca 
da Feira”, encaminhou à 
Prefeitura dois requeri-
mentos sobre o tema.

No primeiro, de número 
���/��, Bilisca solicitou o 
recapeamento asfáltico 
de toda a extensão da 
Rua �tapiranga, no Jardim 
N o s s a  S e n h o r a  d e 
Fátima. Já no documento 
���/��, ele pediu a pavi-
mentação da Rua Avelino 
Abreu da Silva, localizada 
no Jardim Gabriela.
Em ambos os casos o par-
lamentar argumentou 

que atende ao pedido dos 
próprios moradores das 
ruas mencionadas, uma 
vez que as más condições 
do asfalto têm causado 
transtornos à população. 
“O recapeamento seria o 
ideal, pois as tentativas 
anteriores de recupera-
ção asfáltica deixaram as 
ruas com várias ondula-
ções”, acrescentou.

Parlamentar recomenda retorno
das cirurgias de vasectomia em Jandira

Vereador chama a atenção para recapeamento asfáltico
Na ��ª sessão ordinária, Bilisca da Feira encaminhou dois requerimentos pedindo o recapeamento asfáltico de

ruas no Fátima e no Gabriela
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Na ��ª sessão ordinária, ocorrida em �� de ou-

tubro de ����, o vereador Wanderlei Lopes dos 

Reis (PTB), o “Wanderlei Pato”, colocou dois re-

querimentos em votação no plenário. Ambos 

foram aprovados e seguem agora para a análi-

se do prefeito Paulo Fernando Barufi da Silva 

(PTB).
No primeiro, de número ���/��, o parlamentar 

requisitou à Prefeitura a alteração de sentido 

único para mão dupla na Rua Francisco José 

Longo, entre os números ��� e ���, no bairro 

Sagrado Coração. “Antes da inauguração do 

Corredor Oeste, a via era de mão dupla e hoje 

tem sentido único. Tal medida é solicitada devi-

do ao número de carros que pegam a contra-

mão nesse local, colocando a vida dos pedes-

tres e motoristas em risco”, alegou.
O outro documento encaminhado por Pato foi 

o ���/��, no qual pediu a revitalização do sar-

jetão na Rua Lucinda Pires Tempos. Para fazer 

tal solicitação, Pato considerou a condição pre-

cária da atual estrutura. Para ele, a revitaliza-

ção do local vai melhorar o escoamento de 

água e sua condução ao bueiro.

Na ��ª sessão ordinária, 

ocorrida em �� de outu-

bro de ����, o vereador 

Marcos da Silva Ferreira 

(Republicanos), o “Be-

da”, apresentou o reque-

rimento ���/�� à Câmara 

Municipal de Jandira. O 

documentou requisitou à 

Prefeitura a contratação 

de especialistas protéti-

cos para as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) 

do munícipio, para que 

eles possam confeccio-

nar próteses dentárias.
O parlamentar explicou 

que seu pedido partiu 

dos questionamentos da 

população. De acordo 

com ele, os cidadãos pre-

cisam do procedimento, 

mas não têm recebido 

atendimento devido à fal-

ta de profissionais dessa 

especialidade na rede 

municipal.
“Parece que tem um pro-

tético, mas não sei se ele 

se aposentou ou se está 

de férias. Então as pes-

soas que frequentam [a 

UBS] da Vila Eunice ex-

traem os dentes e, na ho-

ra de colocar a prótese, 

não há protético para fa-

zê-la. [...] A secretária 

de saúde tem que fazer 

um concurso e chamar es-

ses profissionais”, reivin-

dicou o vereador durante 

o momento de explica-

ções pessoais.

A Câmara Municipal de Jandira aprovou com 

dez votos favoráveis o Projeto de Lei ��/��, ela-

borado pelo vereador Franklin Venancio da 

Silva Netto (PSC), durante a ��ª sessão ordiná-

ria em �� de outubro de ����. A matéria pre-

tende tornar obrigatória, em supermercados e 

estabelecimentos congêneres, a adaptação de 

�% dos carrinhos de compras às crianças com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 
Em plenário, o autor destacou: “É de suma im-

portância que essas crianças possam acompa-

nhar seus pais no cotidiano, até num simples 

ato de fazer compras para a casa, porque é mui-

to gostoso você levar seu filho e ele poder esco-

lher aquilo que quer comprar”.
A partir da devida publicação, a propositura pre-

vê que os estabelecimentos terão �� meses pa-

ra se adaptarem às novas regras. Em caso de 

descumprimento, eles podem ser notificados e 

multados em �� UFM's (Unidade Fiscal do 

Município) ou outro índice substituto – inclusi-

ve o fornecimento de gêneros alimentícios no 

valor equivalente para entidades assistenciais 

que promovam reabilitação e/ou educação de 

crianças portadoras de deficiência ou mobilida-

de reduzida.
Por fim, o projeto definiu ainda que os órgãos 

municipais competentes ficarão incumbidos de 

fiscalizar e aplicar as penalidades cabíveis aos 

estabelecimentos infratores. Após a aprovação 

na Casa, a matéria seguiu para sanção ou veto 

do prefeito Paulo Fernando Barufi da Silva 

(PTB).

Texto propõe que �% dos equipamentos oferecidos aos consumidores sejam adaptados às crianças com deficiência ou mobilidade reduzida

Falta de profissionais que confeccionam próteses 

dentárias motivou solicitação do vereador Beda

Câmara chama a atenção para sentido de rua no Sagrado Coração

Projeto de lei quer adoção de carrinhos de compras adaptados nos supermercados de Jandira

Requerimento sugere contratação de protéticos em Jandira

Segundo Wanderlei Pato, autor do requerimento, medida visa a evitar acidentes entre motoristas e pedestres na Rua Francisco José Longo
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Bilisca da Feira indicou que a Prefeitura 

viabilizasse a padronização dos degraus 

do escadão localizado na Rua Duque de 

Caxias

A  C â m a r a 
M u n i c i p a l  d e 
Jandira aprovou o 
r e q u e r i m e n t o 
���/��, de auto-
ria de Luciano 
Antonio Barbieri 
(PTB), durante a 
��ª sessão ordi-
nária da Câmara 
M u n i c i p a l  d e 
Jandira, dada em 
�� de outubro de 
����. O docu-
mento solicitou, 
com urgência, a 
contratação de 
médico neurolo-
gista para atuar 
na cidade.
Em plenário, o ve-
reador sintetizou: 
“eu tenho sido 

questionado em 
relação à Saúde, 
principalmente 
quando se trata 
de neurologista. 
Nós não temos, 
hoje, em nosso 
munícipio um mé-
dico neurologista 
para atender na 
rede. E as pesso-
as, muitas vezes, 
não têm condi-
ções de pagar 
[uma consulta]. 
Em toda a nossa 
região há a falta 
desse profissio-
nal. [...] Por isso, 
estou solicitando 
ao prefeito muni-
cipal a contrata-
ção ou o concurso 

para que nós pos-
samos ter esse 
médico na rede”. 
O parlamentar ex-
plicou que existe 
uma grande de-
manda pela espe-
c i a l i d a d e  e m 
J a n d i r a . 
Exemplificou ain-
da que, em situa-
ções de emergên-
cia, o quadro dos 
pacientes pode se 
agravar e gerar 
graves sequelas 
caso não recebam 
o atendimento 
adequado a tem-
po.

Vereador se preocupa com degraus irregulares de escadão no Jardim Stella 

O ve reado r  Rod r i go 

Francisco Rosa de Jesus 

Felipe (MDB),  mais co-

nhecido como “Bilisca da 

Feira”, submeteu o reque-

rimento ���/�� à Câmara 

Municipal  de Jandira na 

��ª sessão  ordinária,  

ocorrida em �� de outubro 

de ����. Aprovado pelos 

demais parlamentares na 

ocasião, o documento pe-

diu à Prefeitura o aumento 

da largura dos degraus do 

escadão localizado na Rua 

Duque de Caxias, no 

Jardim  Stella  Mares.

Como justificativa, Bilisca 

afirmou que o pedido par-

tiu dos próprios morado-

res da região, uma  vez 

que, atualmente, os de-

graus estreitos do escadão 

dificultam a passagem pe-

lo lugar. “Há o risco de pes-

soas caírem ali, principal-

mente crianças e idosos”, 

alertou o  vereador.

Parlamentar cobra contratação de neurologista em Jandira
Requerimento foi colocado por Luciano Barbieri durante a ��ª sessão ordinária e seguiu para as mãos do prefeito Paulo Barufi
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Câmara Municipal sugere
adequação de espaço para a
Delegacia de Defesa da Mulher

Requerimento sugere instalação de lixeiras no Centro

Segundo informações prestadas pelo dele-

gado Marcos Cesar Rodrigues Santos, du-

rante a ��ª sessão ordinária em �� de outu-

bro de ����, ao todo ��� casos de violência 

doméstica foram registrados em Jandira en-

tre os meses de janeiro e setembro de ����. 

Nessa conjuntura, o vereador Marcos 

Danilo de Sousa (PV), o “Markinhos”, apre-

sentou o requerimento ���/��, votado em 

destaque na ocasião e aprovado pelos dema-

is pares da Câmara Municipal de Jandira.
 O documento solicitou verba através 

de emenda parlamentar ao deputado esta-

dual Antônio Assunção Olim (Progressis-

tas), o delegado Olim. Caso o pedido seja 

atendido efetivamente, a verba será desti-

nada à reforma e à adequação de espaço pa-

ra a instalação da Delegacia de Defesa da 

Mulher (DDM) em Jandira.  Como justifica-

tiva, Markinhos se mostrou preocupado 

com os atuais índices de violência domésti-

ca no município.
De acordo com o parlamentar, a implanta-

ção da Delegacia de Defesa da Mulher vai au-

xiliar o trabalho desenvolvido pelos profissi-

onais que se dedicam às vítimas desse tipo 

de violência. Markinhos aproveitou a sessão 

para adiantar: “o delegado Olim abraçou a 

nossa causa e vai encaminhar para nossa ci-

dade o valor de ��� mil reais para a reforma 

da antiga delegacia, para que lá seja insta-

lada uma DDM. Além de encaminhar a ver-

ba, ele destinou um assessor para cuidar 

desse caso”.

Vereador Markinhos encaminhou documento com
pedido de verba de emenda parlamentar para o
deputado estadual delegado Olim

Michel Viana, autor do texto, aproveitou o mesmo documento para pedir mais lixeiras nas
principais vias de Jandira

O requerimento ���/��, redigi-

do pelo vereador Michel de 

Oliveira Viana (Republicanos), 

passou pela Câmara Municipal 

de Jandira na ��ª sessão ordi-

nária, em �� de outubro de 

����. Nele, Michel solicitou a ins-

talação de lixeiras nos principa-

is pontos do Centro, assim co-

mo nas ruas da cidade com mai-

or fluxo de pessoas.
Para fazer tal pedido, Michel 

Viana levou em consideração 

que a limpeza controla a prolife-

ração de insetos causadores de 

doenças e, em período de chu-

vas, evita a obstrução de buei-

ros e galerias, facilitando o esco-

amento das águas pluviais e da 

rede de esgoto. Ele justificou 

ainda que é dever do poder pú-

blico garantir a limpeza e a ma-

nutenção da cidade.
Além das questões de ordem 

prática, o parlamentar pontu-

ou: “é de grande importância 

que nossas ruas estejam sem-

pre limpas, para que tanto os 

munícipes quanto os visitantes 

possam usufruir de uma cidade 

limpa e bonita”.
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Justiça Eleitoral convoca eleitores de Jandira para o cadastramento biométrico

Parlamentar cobra
compra de novo
ultrassom para a
UPA

Projeto de lei quer brinquedos adaptados para as crianças com deciência

O atendimento é muito simples e pode ser agendado diretamente no site do TRE-SP

Marcelinho acredita que exames de
urgência poderiam ser feitos na própria
unidade, evitando esperas no Ambulatório
de Especialidades de Jandira

Nos playgrounds de Jandira, �% dos equipamentos deverão ser adaptados e identificados para crianças com deficiência

A Justiça Eleitoral convoca os elei-
tores de Jandira para o cadastra-
mento biométrico obrigatório. 
Quem ainda não fez a biometria, 
deve agendar o atendimento no si-
te do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-SP) e comparecer na data e 
hora marcadas, tendo em mãos o 
documento de identidade original 
com foto, um comprovante de en-
dereço recente – emitido nos últi-
mos três meses – e o título de elei-
tor, se tiver.
Lembrando que o eleitor que não fi-
zer o cadastramento biométrico te-
rá o título cancelado. Sem ele, o ci-
dadão não pode fazer emprésti-
mos em bancos públicos, renovar 

matrícula em estabelecimento ofici-
al de ensino, inscrever-se em con-
cursos públicos, tampouco votar ou 
obter passaporte. 
O prazo para o cadastramento bio-
métrico em Jandira vai até �� de de-
zembro de ����. Evite filas e não dei-
xe a biometria para a última hora, afi-
nal a digital de cada um faz a dife-
rença no processo democrático.
Para mais informações, acesse o site 
http://www.tre-sp.jus.br/ ou ligue 
para Central de Atendimento ao 
Eleitor (número ���). A ���° Zona 
Eleitoral fica na Avenida Antonio 
Bardella, ���, no Jardim São Luiz, 
em Jandira.

O vereador Marcelo Marques de Souza (DEM), o “Mar-
celinho”, submeteu à Câmara Municipal de Jandira o 
requerimento ���/�� na ��ª sessão ordinária, dada 
em �� de outubro de ����. Nele, Marcelinho solicitou à 
Prefeitura a compra de um novo aparelho de ultras-
som para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de 
Jandira.

O parlamentar argumentou que seu documento con-
templa um pedido da população. Segundo ele, a com-
pra do equipamento possibilitaria a realização de exa-
mes de urgência na própria UPA, assim tais pacientes 
não precisariam aguardar para fazer o procedimento 
no Ambulatório de Especialidades de Jandira (AMEJ) 
ou na rede de saúde de outros municípios. “Espero 
que o prefeito Paulo Barufi (PTB) possa atender mais 
um pedido meu na área da Saúde”, comentou durante 
as explicações pessoais.
Na mesma ocasião, Marcelinho também apresentou o 
requerimento ���/��, no qual pediu a reforma do esca-
dão de acesso ao bairro Vila Godinho, com instalação 
de corrimão e nova iluminação. O escadão fica ao lado 
do talude, entre as ruas Duque de Caxias e Fernando 
Pessoa. Para o vereador, a falta de manutenção no lo-
cal tem causado transtornos aos moradores, especi-
almente nos dias de chuva, uma vez que há riscos de 
desabamento e das pessoas escorregarem no percur-
so.

O Projeto de Lei ��/�� foi apro-
vado na ��ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Jandira, re-
alizada em �� de outubro de 
����. Redigido pelo vereador 
Silvair Soares de Brito (Patrio-
tas), o “Silvio Cabeleireiro”, o 
projeto trata da disponibiliza-
ção de brinquedos adaptados 
às crianças com deficiência em 
locais públicos destinados ao la-
zer na cidade. 
“Esse Projeto de Lei pretende 
dar mais acessibilidade à crian-
ça com deficiência ou com mobi-
lidade reduzida. Muitas vezes 

ela vê outras crianças brinca-
rem, mas não pode [brincar 
também] e acabam passando 
vontade”, justificou o autor em 
plenário. O texto estabelece 
que �% dos brinquedos sejam 
adaptados nos playgrounds em 
jardins, parques, praças e áre-
as abertas ao lazer em Jandira. 
Prevê ainda que os equipamen-
tos sejam instalados por pesso-
al capacitado e sigam as nor-
m a s  d e  s e g u r a n ç a  d a 
Assoc iação Bras i le i ra  de 
Normas Técnicas (ABNT).
Além da adaptação, os equipa-

mentos também devem ser de-
vidamente identificados. Nos lo-
cais onde eles forem instalados, 
placas com a seguinte informa-
ção serão afixadas: “entreteni-
mento infantil adaptado para in-
tegração de crianças com e sem 
deficiência”. A propositura, por-
tanto, pretende garantir a to-
das as crianças o direito ao la-
zer, previsto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), e estimular a devida in-
clusão das pessoas com defi-
ciência, respeitando suas parti-
cularidades.
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Projeto sobre inclusão do símbolo de autismo em placas
começa a tramitar na Câmara Municipal de Jandira

Pessoa condenada por violência doméstica pode ter
nomeação vedada em Jandira

Propositura elaborada pelo vereador Toninho Amizade segue agora para sanção ou veto do
prefeito Paulo Barufi

Aprovada pela Câmara na ��ª sessão ordinária, propositura segue para as mãos do prefeito
Paulo Barufi

Na ��ª sessão ordinária, realizada 
em �� de outubro de ����, a 
Câmara Municipal de Jandira apro-
vou o Projeto de Lei ��/��. 
Elaborada pelo vereador Antônio 
dos Santos Oliveira (PV), o “Toni-
nho Amizade”, a matéria abordou a 
inclusão do símbolo do autismo nas 
placas de prioridade do munícipio. 
O autismo é um transtorno global 
do desenvolvimento caracterizado 
por alterações significativas na co-
municação, na interação social e no 
comportamento. 
O texto ressaltou que a pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) é considerada pessoa com de-
ficiência para todos os efeitos lega-
is, conforme o artigo �º, parágrafo 
�º da Lei ��.���/��. “Geralmente, a 
gente vê placas de identificação só 

para quem tem outro tipo de defi-
ciência, mas o autismo também é 
uma deficiência. Quem tem autis-
mo deve ser tratado com carinho e 
respeito”, reivindicou o autor do 
projeto durante a sessão.
Nesse contexto, a propositura pre-
tende compelir os estabelecimen-
tos públicos e comerciais a acres-
centar a “fita quebra-cabeças” – 
símbolo mundial de conscientiza-
ção sobre o TEA – às placas de aten-
dimento prioritário. A medida tem 
o intuito de garantir, com maior cla-
reza, prioridade no atendimento 
aos cidadãos diagnosticados com o 
transtorno. Após aprovação na 
Câmara, o texto foi encaminhado 
para a devida análise do prefeito 
Paulo Fernando Barufi da Silva 
(PTB).

Os vereadores da Câmara Municipal de 
Jandira aprovaram por unanimidade o 
Projeto de Lei ��/��, de autoria do vereador 
Josenildo Ribeiro de Freitas (PL), o “Véinho”. 
A matéria veda a nomeação para todos os car-
gos em comissão de livre nomeação, no âmbi-
to da administração pública municipal direta 
e indireta dos órgãos dos poderes executivo 
e legislativo, e exonera a pessoa condenada 
pela prática de violência doméstica e familiar 
– crime tipificado na Lei Federal nº ��.���, de 
�� de agosto de ����, a popularmente co-
nhecida Lei Maria da Penha.
A intenção da propositura é prevenir e redu-
zir o número de casos de violência contra a 
mulher no município. “A violência contra a 
mulher é lamentável, mas ainda é uma triste 
realidade em nossa cidade. [...] Temos que 
nos mobilizar. É uma lei simples, mas que vai 
inibir o camarada que agride sua esposa ou 

sua família dentro e fora de casa. Se o pro-
cesso foi julgado e já teve a execução, [o 
agressor] não vai mais poder trabalhar tanto 
na Câmara Municipal, quanto na Prefeitura”, 
defendeu Véinho em plenário. Segundo in-
formações prestadas pelo delegado Marcos 
Cesar Rodrigues Santos, ��� casos de violên-
cia doméstica foram registrados, em Jandira, 
entre os meses de janeiro e setembro de 
����.
De acordo com o texto, a vedação incide so-
mente a partir da condenação transitada em 
julgado. Além disso, seus efeitos perduram 
até o cumprimento integral da pena – exceto 
se o condenado tiver participado ou vir a par-
ticipar de programas reflexivos no combate à 
violência doméstica e familiar. Após a apro-
vação na Câmara, o projeto foi encaminhado 
para a apreciação do poder executivo.
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