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Em 2019, de fevereiro a junho, 21 sessões ordinárias foram realiza-
das na Câmara Municipal de Jandira. Nesse ínterim, medidas fun-
damentais foram aprovadas em inúmeras áreas. Além disso, a Casa 
sediou importantes debates, que contaram com a participação de 
autoridades, representantes da prefeitura, membros da oposição e 
agentes da sociedade civil como um todo – numa manifestação de 
zelo pela democracia.

Embora em recesso parlamentar em de julho, as atividades legisla-
tivas serão retomadas normalmente na Câmara Municipal no dia 6 
de agosto – primeira terça-feira do mês. Por isso, o presente infor-
mativo traz uma síntese dos principais eventos e projetos que mar-
caram o primeiro semestre, impactando o cotidiano dos cidadãos 
jandirenses. Diálogo e trabalho incessante permearam o período, 
como fica patente a seguir.

Plenário se firmou como espaço de diálogo

A primeira sessão ordiná-
ria do ano, dada em 5 de 
fevereiro de 2019, contou 
com a presença do prefei-
to Paulo Barufi (PTB). 

O atual chefe do executivo 
prestigiou a reabertura dos 
trabalhos legislativos, ago-
ra conduzidos pela nova 
Mesa Diretora. 

Ao garantir espaço às vozes dissonantes ao longo do 
semestre, instituição deu exemplo e reafirmou seu 
compromisso com a democracia

Segurança pública 
ganhou destaque 
entre parlamentares
Discussões e requerimentos 
visaram melhorar a 
segurança de professores 
e alunos nas escolas de 
Jandira
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Plenário se firmou como espaço de diálogo
Ao garantir espaço às vozes dissonantes ao longo do semestre, instituição deu exemplo e 
reafirmou seu compromisso com a democracia

A primeira sessão ordiná-
ria do ano, dada em 5 de 
fevereiro de 2019, contou 
com a presença do pre-
feito Paulo Barufi (PTB). O 
atual chefe do executivo 
prestigiou a reabertura 
dos trabalhos legislativos, 
agora conduzidos pela 
nova Mesa Diretora. Antes 
do intervalo regimental, o 
prefeito fez uso da tribuna 
por pouco mais de dez 
minutos, aproveitando o 
ensejo para tecer um bre-
ve balanço de sua gestão 
em 2018, bem como para 
discorrer sobre as pró-
ximas medidas a serem 
tomadas pelo governo.
Dentre os avanços con-
quistados, Barufi salien-
tou a reinauguração do 
restaurante popular Bom 
Prato, comemorada pela 
população, e a entrega 
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do material didático e do 
uniforme escolar para os 
alunos da rede municipal 
de ensino, que aconteceu 
no início do ano letivo. 
Além disso, destacou 
ainda a melhoria do re-
capeamento asfáltico da 
cidade, com cerca de 11 
km de vias recentemente 
pavimentadas, bem como 
a aquisição de novas 
viaturas para a Guarda 
Civil Municipal. Já na área 
da saúde, ele mencionou 
a inauguração da UPA 
24h (Unidade de Pronto 
Atendimento), situada no 
Jardim Lindomar e feita 
em parceria com a União.
No que diz respeito a 
investimentos futuros, o 
prefeito listou as próximas 
providências do poder 
executivo, como a cons-
trução da nova sede da 

prefeitura, a contratação 
de mais guardas civis e 
agentes comunitários de 
saúde, a construção de 
mais creches e escolas, a 
instalação de iluminação 
LED, dentre outras inicia-
tivas. “A população quer 
que a gente use bem o di-
nheiro público, com muito 
cuidado, com transparên-
cia e que também tenha 
serviço, tenha resultado”, 
defendeu ele.
Embora um tom otimis-
ta tenha permeado seu 
discurso, as limitações 
do município também 
foram abordadas. Segun-
do Barufi, as constantes 
comparações entre Jandi-
ra e Barueri, por exemplo, 
não são justas, dadas 
as suas diferenças orça-
mentárias. Ele desabafou: 
“Barueri tem 290 mil reais 

por habitante para investir 
durante o ano, na cidade 
de Jandira são apenas 
dois mil reais, mas mes-
mo assim nós consegui-
mos atender muito bem o 
nosso munícipe”.

Oposição garantiu fala

No encerramento da 
sessão ordinária, numa 
importante e contínua 
manifestação do espírito 
democrático da Casa, Re-
ginaldo Camilo dos San-
tos, mais conhecido como 
Zezinho, também subiu à 
tribuna na qualidade de 
presidente municipal do 
PT.  Ele utilizou seus dez 
minutos, a princípio, para 
celebrar a posse da nova 
Mesa Diretora e a aber-
tura do ano legislativo. 
“Quero desejar boa sorte 

nesses dois últimos anos 
de legislação, indepen-
dente às diferenças polí-
ticas, o mais importante é 
o respeito”, refletiu.
Finalmente, o político 
aproveitou ainda para te-
cer críticas à atual gestão 
do poder executivo, ques-
tionando despesas e con-
tratos da Saúde, além dos 
recentes vetos a projetos. 
De acordo com Zezinho, 
embora tenha trabalhado, 
no passado, por quase 
quinze anos na Câmara 
Municipal de Jandira, 
nunca presenciou tantos 
vetos a projetos encami-
nhados por parlamentares 
ao executivo, reforçando 
que é preciso que haja 
respeito entre os poderes 
e se firmando no papel de 
oposição.

Mulheres com a palavra

A Câmara Municipal de 
Jandira realizou, em 8 de 
março de 2019, uma ses-
são solene para celebrar 
o Dia Internacional da Mu-
lher. O presidente Rogério 
Batista da Silva (MDB), 
o “Gério”, ressaltou o 
importante papel das 
mulheres na construção 
da sociedade brasileira 
e concedeu a palavra a 
diversas representantes 
jandirenses. A primeira a 
falar na tribuna foi Márcia 
Barufi, primeira-dama e 
presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade do 
município. 
Ela parabenizou as mu-
lheres pela data, porém 
lembrou que o dia 8 de 
março é, antes de tudo, 
um momento de união 
e luta. “Ano que vem é 
ano de eleição e é o que 

Prefeito fez uso da tribuna na 1ª sessão ordinária da Câmara
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eu sempre peço aqui, 
nós mulheres temos que 
ser mais parceiras umas 
das outras. [...] Vamos 
apoiar uma mulher! Aqui 
precisamos de mulheres, 
podemos ver que não tem 
nenhuma vereadora para 
estar nos defendendo 
hoje. Então meu pedido é 
esse: vamos nos unir, va-
mos ser parceiras, vamos 
nos apoiar. Vamos fazer 
reuniões, escolher uma 
para apoiar, para que ela 
possa chegar até aqui, 
para que no próximo dia 
8 de março a gente tenha 
uma representante nos-
sa”, defendeu a primeira-
-dama.
Juliana Moraes Corregiari 
Bei, nova Juíza de Direito 
da 2ª Vara da Comar-
ca de Jandira, também 
participou da cerimônia e 
aproveitou o ensejo para 
deixar uma mensagem de 
empoderamento. “Preci-
samos de mais mulheres 
representando a gente 
aqui na Câmara Munici-
pal. Eu gostaria de ver 
mulheres participando 
efetivamente da política e 
não apenas cumprindo a 
cota legal. Para isso, nós 
temos que nos envolver, 
nós temos que pensar 
que somos capazes de 
agir em qualquer instân-
cia e que as limitações 
que dizem que as mulhe-
res têm são colocadas 

por elas mesmas. Porque 
se nós tivermos consci-
ência do nosso poder, 
da nossa capacidade, 
ninguém consegue nos 
deter”, afirmou a juíza, 
arrancando exclamações 
de concordância da pla-
teia.
As ex-vereadoras Ieda 
Costa de Oliveira e Mau-
ra Soares reforçaram os 
pedidos por respeito, 
igualdade e mais partici-
pação feminina na política 
da região, mas chamaram 
a atenção para o proble-
ma da violência contra a 
mulher, ainda tão comum 
no País. “As mulheres 
não estão, no Dia Inter-
nacional da Mulher, numa 
linha de receber florzinha 
e tudo bem. Não é! Essa 
luta é uma luta de san-
gue. É uma luta de san-
gue que muitas e muitas 
mulheres já derramaram 
pela igualdade. Então não 
está na hora de parar, 
está na hora de se indig-
nar. Nós precisamos to-
dos, homens e mulheres, 
nos indignarmos com a 
nossa realidade”, desaba-
fou a ex-vereadora Maura. 
A presidente da União 
Brasileira de Mulheres, 
Valdete Tavares, por sua 
vez, pediu que a violên-
cia contra a mulher fos-
se combatida nas mais 
diversas esferas do coti-
diano. No fim de sua fala, 

orientou quem presenciar 
casos de agressão ou 
feminicídio a denunciar 
pelo número de telefone 
180 – a ligação para o 
Centro de Atendimento à 
Mulher é gratuita, a de-
núncia pode ser anônima 
e o serviço funciona 24h 
por dia, sete dias por 
semana, inclusive nos fins 
de semana e feriados.
Por fim, Odília Vaz Caroli-
no, funcionária do poder 
judiciário de Jandira, foi 
uma das homenageadas 
na ocasião. Ela teve sua 
biografia lida pelo verea-
dor Franklin Venancio da 
Silva Netto (PSC) – uma 
história de batalha e su-
peração que comoveu os 
presentes.

Manifestação em prol da 
APAE Jandira

Em 02 de abril de 2019, 
durante a 9ª sessão or-
dinária, a presidente da 
APAE Jandira, Vera Lúcia 
de Oliveira, fez uso da tri-
buna da Câmara Munici-
pal durante dez minutos. 
Acompanhada por funcio-
nários e diversas famílias 
atendidas pela entidade, 
ela ressaltou a preponde-
rância do Dia Mundial da 
Conscientização do Au-
tismo, celebrado naquela 
data, para a luta contra 
o preconceito e para a 
garantia de tratamento 

adequado aos portadores 
do transtorno.
Durante sua fala, Vera Lú-
cia pontuou os trabalhos 
desenvolvidos pela insti-
tuição na cidade e seus 
reflexos na comunidade 
como um todo. Ela apro-
veitou para exigir também 
mais suporte à APAE por 
parte dos poderes exe-
cutivo e legislativo, por 
intermédio tanto da doa-
ção de um terreno para a 
construção da nova sede 
quanto do maior repasse 
de recursos, a fim de que 
mais pessoas recebam 
atendimento no futuro. 
Ela desabafou: “Essa 
Casa de Leis sabe que 
tem a obrigação de ga-
rantir os recursos, tanto é 

que foram lá e mandaram 
os requerimentos para 
pedir mais verba para 
a APAE, para pedir um 
carro para levar essas 
crianças de suas casas 
até a APAE e vice-versa. 
O que nós pedimos hoje, 
novamente, é que esse 
compromisso continue, 
que vocês consigam 
fazer pela APAE o que ela 
merece, porque a APAE 
merece atender as 45 
crianças que estão fora 
do atendimento. A APAE 
precisa fazer isso, não é 
por mim, não é por vocês, 
mas pelas mães e, prin-
cipalmente, pelas crian-
ças”. 
Segundo informações dis-
ponibilizadas pela própria 
instituição, a missão da 
APAE Jandira é promover 
a inclusão da pessoa com 
deficiência intelectual, 
produzindo e difundin-
do conhecimento sobre 
o tema. Atualmente, ela 
fornece os serviços de fi-
sioterapia, terapia ocupa-
cional, psicoterapia, fono-
terapia, psicopedagogia e 
capoeira inclusiva.
Naquele momento, trami-
tava na Câmara Municipal 
o Projeto de Lei nº 14/19, 
elaborado pelo prefeito 
Paulo Barufi, que trata da 
concessão de subvenção 
mensal à entidade visan-
do à manutenção das 
ações por ela desenvolvi-
das. A proposta foi, então, 
remetida à Comissão de 
Justiça e Redação e à 
Comissão de Educação, 
Saúde e Assistência So-
cial da Casa para a devi-
da análise.

Sessão solene celebrou o Dia da Mulher

Cidadãos deram apoio às reivindicações da APAE
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Saúde marcou trabalhos legislativos 
na primeira metade do ano
Vários projetos e requerimentos dos parlamentares apontaram 
medidas para beneficiar o setor

Na 7ª sessão ordinária, 
acontecida no dia 19 de 
março de 2019, o verea-
dor Josenildo Ribeiro de 
Freitas (PR), mais co-
nhecido como “Véinho”, 
apresentou o requerimen-
to 67/19. O texto, aprova-
do em plenário e remetido 
à Prefeitura, solicitou 
a compra de espéculo 
auricular descartável para 
otoscópio, um equipa-
mento médico que auxilia 
no diagnóstico de doen-
ças otorrinolaringológicas.
No momento das ex-
plicações pessoais, o 
parlamentar contou de 
maneira sucinta a função 
do aparelho, destacando 
sua importância duran-
te as consultas médicas 
regulares. Ele salientou 
também a necessidade 
da adoção de acessórios 
descartáveis, a fim de ga-
rantir mais qualidade ao 

serviço médico prestado 
em Jandira. “Os espécu-
los descartáveis são mais 
higiênicos e evitam infec-
ções, por isso é de suma 
importância a compra 
desse instrumento para 
nossa rede pública de 
saúde”, concluiu.

Pronto-socorro infantil

A Câmara Municipal de 
Jandira aprovou na 11ª 
sessão ordinária, acon-
tecida em 16 de abril de 
2019, o requerimento 
105/19, elaborado pelo 
vereador Antonio dos 
Santos Oliveira (PV), o 
“Toninho Amizade”. O 
referido texto solicitou a 
construção de um pron-
to-socorro infantil no 
município em caráter de 
urgência.
O parlamentar justificou 
seu pedido afirmando que 

apesar da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) 
ter sido inaugurada em 
março de 2019, seu espa-
ço físico é pequeno e não 
comporta atender a po-
pulação inteira. Para ele, 
a maioria dos pacientes 
é composta por crianças 
e deveria ser atendida 
separadamente, a fim de 
evitar contaminações e 
garantir tratamento digno 
a todos os cidadãos. 
“Aquela UPA está sobre-
carregada. A maior parte, 
ou pelo menos a metade 
das pessoas que estão 
ali são crianças, então 
a gente precisa ter um 
pronto-socorro infantil na 
cidade”, opinou Toninho. 
Ele sugeriu ainda que o 
pronto-socorro funcione 
nas instalações do antigo 
PAM (Pronto Atendimento 
Municipal).

Programa na área da 
saúde

O vereador Marcos Da-
nilo de Sousa (PV), o 
“Markinhos”, apresentou o 
documento 124/19 na 12ª 
sessão ordinária, acon-
tecida em 23 de abril de 
2019, no qual requisitou 
da Prefeitura as devidas 
providências para que o 
Programa NASF (Núcleo 
de Apoio à Saúde da 
Família) seja implantado 
no munícipio. Ele argu-
mentou que o programa 
visa aperfeiçoar, ampliar e 
apoiar a gestão da Aten-
ção Básica ou da Saúde 
da Família. Dentre as 
estratégias a serem dis-
seminadas pelo referido 
núcleo, o vereador citou o 
desenvolvimento de ativi-
dades físicas em espaços 
públicos já existentes, 
a realização de práticas 

corporais e de reabilita-
ção, os cuidados com 
alimentação e nutrição, o 
apoio à saúde mental etc.

Doação de sangue

Doar sangue é um gesto 
pequeno, porém de ex-
trema solidariedade: é 
seguro para quem doa 
e, muitas vezes, salva 
a vida de quem rece-
be. Pensando nisso, o 
vereador Silvair Soares 
de Brito (PEN), o “Silvio 
Cabeleireiro”, apresentou 
o Projeto de Lei nº 20/19 
na 14ª sessão ordinária, 
realizada em 07 de maio 
de 2019. A matéria, que 
seguiu para apreciação 
da Prefeitura, pretendia 
instituir o Programa Doa-
dor do Futuro nas escolas 
da rede pública municipal 
de Jandira.
O Programa Doador do 

Vereador Véinho reivindicou compra de equipamento médico
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Futuro tem o objetivo de 
conscientizar os alunos 
da rede pública munici-
pal sobre a importância 
da doação voluntária de 
sangue. Para tanto, a 
promoção de palestras, 
seminários e campanhas 
a estudantes e seus fami-
liares, durante o período 
letivo, é imprescindível.  
Durante a sessão, Silvio 
enfatizou: “A gente está 
apresentando esse proje-
to para inserir na escola 
municipal um trabalho, 
uma campanha de cons-
cientização. Então quan-
do essa criança, esse 
adolescente tiver uns 17, 
18 anos, poderá entender 
a importância da doação 
de sangue”.
A propositura prevê ainda 
que as despesas decor-
rentes correrão por conta 
de dotações orçamen-
tárias próprias, suple-
mentadas se necessário. 
Segundo informações 
prestadas pelo próprio 
parlamentar, o Projeto 
de Lei mencionado é de 
autoria do estudante e de-
putado federal João Vitor 
Ferreira Andrade, um dos 
participantes do projeto 
Deputado Federal Jovem 
2016.

Construção de PS e ma-
ternidade no Centro

O requerimento 170/19 
foi aprovado pela Câma-
ra Municipal de Jandira 
na 15ª sessão ordinária, 
realizada em 14 de maio 
de 2019. O documento, 
redigido pelo vereador 
Luciano Antonio Barbieri 
(PTB), solicitou ao prefeito 
Paulo Fernando Barufi da 
Silva (PTB), em caráter 
de extrema urgência, a 
construção de um pronto-
-socorro e de um Hospital 
Maternidade na área pú-
blica existente ao lado do 
Edifício Evidence, locali-
zada na Avenida Carmine 
Gragnano no centro de 
Jandira. Durante a ses-
são, Luciano foi enfático: 
“Nós temos um terreno ali 
que é propício para isso”.
O parlamentar explicou 
que a preocupação com o 
bem-estar dos munícipes 
impulsionou sua solicita-
ção. Segundo ele, devi-
do à intensa demanda, 
atualmente a população 

enfrenta muita demora e, 
por conseguinte, descon-
forto para conseguir aten-
dimento na rede pública 
de saúde. 
O local de nascimento 
dos filhos dos cidadãos 
jandirenses também cha-
ma a atenção do verea-
dor. Para ele, mais crian-
ças tinham que nascer no 
município. “Seria de extre-
ma relevância possibilitar 
às famílias jandirenses o 
nascimento de seus filhos 
na cidade, não só pela 

questão da identidade 
local, mas para minimizar 
riscos que problemas de 
logística trazem à saúde 
das mães em condição 
de parto”, justificou.

Dengue

A disparada no número 
de casos de dengue no 
Estado de São Paulo tem 
preocupado os vereado-
res da Câmara Municipal 
de Jandira. Nesse con-
texto, o vereador Marcelo 

Marques de Souza (DEM), 
o “Marcelinho”, submeteu 
à Casa o requerimento 
179/19, no qual cobrou do 
poder executivo que pa-
lestras sobre o combate à 
dengue sejam realizadas 
nos Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS) do município.
Segundo o parlamentar, 
tais palestras, ações e tra-
balhos educativos teriam 
o intuito de incentivar a 
população a ter os devi-
dos cuidados em relação 

à dengue. “Quando le-
vamos informação para 
um, ele atinge outros da 
casa, da família e amigos 
e [a informação] acaba 
se espalhando e geran-
do uma grande rede de 
prevenção”, argumentou 
Marcelinho.
Uma semana antes, em 
14 de maio de 2019, a se-
cretária da saúde Elisân-
gela de Oliveira fez uso 
da tribuna para tratar do 
tema durante a 15ª ses-
são ordinária da Câmara 
Municipal. “O trabalho de 
combate à dengue não 
depende só da Secretaria 
de Saúde ou do trabalho 
realizado pela Zoonose, e 
sim pela população como 
um todo. Então é mais 
uma questão de clamar 
à população que limpe 
seus quintais e não deixe 
água parada”, concluiu 
Elisângela. No dia, ela 
fez questão de fazer um 
breve balanço sobre o 
avanço da doença na 
região, além de elencar 
as medidas tomadas 
pela Prefeitura de Jandi-
ra no combate à dengue 
e orientar a população 
sobre as melhores formas 
de prevenção.

Silvio Cabeleireiro lembrou a importância da doação de sangue

Toninho Amizade sugeriu construção de PS Infantil
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Câmara Municipal foi palco de 
diversas homenagens
Cidadãos cujas ações impactam positivamente a sociedade foram valorizados 
pela Casa com moções de aplauso
A moção 03/19, elaborada 
pelo vereador Wanderlei 
Lopes dos Reis (PTB), 
o “Wanderlei Pato”, foi 
aprovada pela Câmara 
Municipal de Jandira na 
4ª sessão ordinária, ocor-
rida em 26 de fevereiro de 
2019. O texto propunha 
uma moção de aplausos à 
equipe de bombeiros civis 
de Osasco, que atuou em 
Brumadinho, Minas Ge-
rais, após o rompimento 
da barragem de rejeitos 
de minério da Vale.
Segundo Wanderlei Pato, 
a moção tem por finalida-
de reconhecer a importân-
cia do trabalho voluntário 
da instituição e de seus 
membros ao auxiliarem o 
município de Brumadinho 
num momento tão difícil. 
“Eu quero, de verdade, 
parabenizar a todos os 
envolvidos, porque muitas 
das vezes as pessoas fa-
zem as coisas por dinhei-
ro e a gente vê que, não 
só esses bombeiros que 
estão aqui, mas como um 
todo, eles arriscam suas 
próprias vidas para salvar 
a dos outros”, enfatizou o 
parlamentar.
Foram homenageados 
na ocasião os bombeiros 
civis Walverley Torres Ban-
deira, Moisés Felipe dos 
Santos, Matheus Alves 
Pina e Gustavo Rodrigues 
dos Santos, o Comandan-
te Osmar Augusto Fer-
reira e o senhor Antonio 
Aparecido dos Santos, o 
“Toninho do Mirante”. No 
momento da entrega da 
medalha e da moção de 
aplausos, a equipe foi ova-
cionada de pé por todos 
os vereadores e munícipes 
presentes na sessão.

Trabalhos religiosos e 
sociais

A Câmara Municipal de 
Jandira concedeu duas 

moções de aplausos, 
elaboradas pelo vereador 
Wanderlei Lopes dos Reis 
(PTB), o “Wanderlei Pato”, 
na 7ª sessão ordinária rea-
lizada em 19 de março de 
2019. Ambas visavam re-
conhecer a importância do 
trabalho religioso e social 
desenvolvido por pastores 
do município. O parlamen-
tar elogiou emocionado: 
“o que me chama muito a 
atenção é o cuidado que 
esses pastores têm com 
as pessoas. [...] Os pas-
tores acolhem, trabalham 
como se fossem até psicó-
logos. Muitas das vezes fi-
cam ali batendo um papo, 
conversam com a pessoa. 
Ela chega ali amargurada, 
angustiada e sai com um 
coração limpo, transfor-
mado com palavras de 
carinho”.
A moção 04/19 agraciou 

os membros da Igreja Ba-
tista da Família em Jandira 
(IBFJ): os presidentes 
Elias Francisco Apeles e 
Suzelaine Luzia Oliveira 
Brito Apeles, os vice-pre-
sidentes Luismar José 
de Oliveira Filho e Silvia 
Cardoso de Oliveira e os 
pastores Fabricio Mene-
zes Sacramento, Luciana 
Carvalho Santos, Heliel 
Francisco de Fontes Ape-
les, Rosangela Aparecida 
Cardoso Apeles, Amauri 
Aparecido Batista, Silvana 
Oliveira Cardoso Batista 
e André Olimpio de San-
tana. Já a moção 05/19 
saudou os representantes 
da Igreja Assembleia de 
Deus – Fruto das Oliveiras: 
o bispo Renilton dos Anjos 
Oliveira, a missionária 
Kátia Shislene Pereira da 
Silva Oliveira e os pastores 
Janildo Cririo Moreira e 

Aurelice Santos Silva.
Antes do encerramento 
da sessão, o pastor Elias 
Francisco Apeles fez uso 
da tribuna para agrade-
cer a honraria concedida 
pela Casa e fornecer mais 
detalhes sobre os traba-
lhos que sua instituição 
vem prestando à cidade 
de Jandira nos últimos 
anos, em especial no que 
diz respeito ao cuidado 
familiar proporcionado aos 
fiéis, seja em âmbito espi-
ritual, emocional ou mes-
mo físico. “O que eu vim 
fazer aqui hoje é entender 
que a Igreja não pode 
ser só ‘na cidade’, ela 
não pode ser só ‘para a 
cidade’, mas ela tem que 
ser ‘com a cidade’. Então 
é uma terceira fase: eu 
entendo que eu não posso 
encher só a minha Igreja, 
eu entendo que eu preci-

so encher a minha Igreja 
e fazer com que a minha 
Igreja influencie a cidade. 
[...] O problema da cidade 
de Jandira não é só para 
os políticos, mas é para as 
Igrejas também”, arrema-
tou o pastor Elias.
A Câmara Municipal 
também aprovou na 15ª 
sessão ordinária, ocorrida 
em 14 de maio de 2019, o 
Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 05/19, elaborado 
pelo vereador Michel de 
Oliveira Viana (PRB). O 
projeto concedeu o Título 
de Cidadã Jandirense a 
bispa Keila Ferreira devido 
aos trabalhos sociais que 
ela desenvolve no municí-
pio e à defesa do bem-es-
tar da família.
Keila Ferreira é bispa 
evangélica e conferencis-
ta internacional, bacharel 
em Direito pela Universi-

Pastores receberam moção de aplausos
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dade Paulista e em Teo-
logia pelo Instituto Bíblico 
Ebenézer. Atualmente, 
preside o IDEAS (Institu-
to de Desenvolvimento 
Educacional e Assistên-
cia Social), o CORAFESP 
(Congresso de Oração e 
Ação Feminino do Estado 
de São Paulo) e a CIBEN 
(Confederação de Irmãs 
Beneficentes Evangélicas 
Nacional). Também atua 
como coordenadora do 
ENEP (Encontro Nacional 
de Esposas de Pastores). 
De acordo com o parla-
mentar, o IDEAS, além de 
ministrar cursos profissio-
nalizantes, ajuda centenas 
de famílias sem levar em 
consideração o credo 
religioso, incentivando e 
priorizando a área educa-
cional e a assistência so-
cial e distribuindo mais de 
2.500 cestas básicas por 
ano. Keila é casada com o 
também bispo Dr. Samuel 
Ferreira, presidente da 
CONAMAD (Convenção 
Nacional das Assembleias 

de Deus Ministério Ma-
dureira). Tem dois filhos, 
Manoel e Marinna, e dois 
netos, Samuel e Manoel.

Atleta Vinícius Catai

“Foco, força, fé e perse-
verança”, assim o atleta 
Vinícius Catai foi saudado 
pelos vereadores Marcos 
Danilo de Sousa (PV), o 
“Markinhos”, e Josenildo 
Ribeiro de Freitas (PR), 
o “Véinho”, na Câmara 
Municipal de Jandira.  Na 
21ª sessão ordinária, em 
25 de junho de 2019, os 
parlamentares apresenta-
ram a Moção de Aplausos 
008/19, com o intuito de 
reconhecer o trabalho que 
vem sendo desenvolvido 
pelo atleta, representando 
a cidade de Jandira com 
competência e dedicação 
mundo afora. 
Vinícius Fernando da Luz 
Catai, nascido em 23 de 
junho de 2000, é filho de 
Joylton Catai, comandan-
te da GCM Jandira, e de 

Maria Marciene da Luz. 
Ele começou sua trajetória 
no atletismo com apenas 
12 anos de idade, divi-
dindo seu tempo entre 
estudos e treinamentos. 
A princípio, competia nas 
provas de salto em altura 
e salto em distância, mas 
se destacou realmente na 
corrida de 110 metros com 
barreiras.
Hoje, aos 19 anos, Vinícius 
Catai defende a 1ª posi-
ção no Ranking Sul-Ameri-
cano, bem como a 12ª me-
lhor marca do mundo em 
sua categoria. Seu acervo 
pessoal conta, atualmen-
te, com nada menos que 
76 medalhas, 4 troféus e 
diversos certificados por 
participação em campe-
onatos de atletismo em 
todo o País. O atleta reúne 
ainda em seu currículo 
esportivo os seguintes 
títulos: Campeão Mundial 
nos Jogos Escolares, re-
alizado na Itália em 2017; 
Bicampeão Sul-Americano, 
Aracajú-Sergipe - 2015 e 

Cali-Colômbia - 2019; Hep-
tacampeão Brasileiro; e 
Pentacampeão Estadual.
“Quero parabenizar o Vi-
nícius por todos os feitos. 
Lembre-se sempre do 
seu pai e da sua mãe. Se 
espelhando nos seus pais, 
cada dia mais esse seu 
currículo vai aumentar. A 
obediência na nossa vida 
é tudo! Vou parabenizar 
você, juntamente com 
seus professores, porque 
sozinho a gente não che-
ga a lugar nenhum. Então 
continue sendo esse filho 
maravilhoso, dedicado, 
pois eu tenho certeza que 
Deus vai te honrar”, dis-
se o vereador Markinhos 
em plenário, visivelmente 
emocionado. O esportista 
aguardava convocação 
oficial para representar 
o Brasil no Campeonato 
Pan-Americano de Atletis-
mo, sediado na cidade de 
San José, na Costa Rica, 
entre os dias 19 e 21 de 
julho de 2019.

Equipe do SAMU Jandira

Em situações de urgência 
e emergência, os primeiros 
socorros prestados são, 
em geral, decisivos. Logo, 
os profissionais do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) se tor-
naram imprescindíveis na 
sociedade brasileira con-
temporânea. Levando tal 
aspecto em consideração, 
o vereador Luciano Antonio 
Barbieri elaborou a Moção 
de Aplausos 009/19, na 
qual decidiu congratular o 
trabalho desempenhado 
pelo SAMU Jandira, tam-
bém na 21ª sessão ordi-
nária em 25 de junho de 
2019.
Foram chamados para 
representar a instituição o 
coordenador técnico Dr. 
Evandro Augusto Pereira, o 
coordenador administrativo 
Edison Baptista Tenório e 
a enfermeira responsável 
técnica Thaís Andrade 
Corrêa da Silva. Parte dos 
demais funcionários tam-
bém marcou presença na 
Casa e recebeu a devida 
homenagem. 
Em documento, o parla-
mentar destacou que mais 
de 3.700 pessoas foram 
atendidas pelo serviço nos 
últimos 18 meses na ci-
dade. Por isso, de acordo 
com Luciano, o reconhe-
cimento público do papel 
da instituição é fundamen-
tal. “Queria saudar todos 
os funcionários do SAMU 
que se encontram aqui. 
São verdadeiros heróis! 
Tem gente que vê sangue 
e desmaia, eu sou assim. 
E vocês – pode ser dia, 
noite, chuva, sol – estão aí 
fazendo o bem”, ressaltou 
Luciano durante a sessão.
O vereador aproveitou a 
oportunidade para apre-
sentar ainda o requeri-
mento 226/19, no qual 
sugeriu a implantação do 
“Programa Parceiros do 
Samu nas Escolas” na rede 
pública de Jandira. Ele ar-
gumentou que tal medida 
garante, principalmente às 
crianças, a compreensão 
da relevância do trabalho 
do SAMU – explicando seu 
funcionamento de forma 
lúdica, orientando sobre os 
riscos dos trotes à institui-
ção, disseminando conhe-
cimentos sobre a prática 
de primeiros socorros etc.

Markinhos destacou as conquistas do atleta Vinícius Catai

Vereador Luciano Barbieri homenageou equipe do SAMU Jandira
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Segurança pública ganhou destaque 
entre parlamentares
Discussões e requerimentos visaram melhorar a segurança de 
professores e alunos nas escolas de Jandira
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Após as tragédias ocorri-
das em Suzano e na Nova 
Zelândia, nas quais atira-
dores invadiram espaços 
de grande circulação 
de pessoas e vitimaram 
aleatoriamente dezenas 
de inocentes, a Câmara 
Municipal de Jandira de-
cidiu debater a segurança 
pública do município com 
a sociedade. Para tanto, 
o delegado Marcos César 
Rodrigues dos Santos e o 
subtenente Edson de Oli-
veira, da 4ª Cia da Polícia 
Militar, participaram da 7ª 
sessão ordinária na Casa, 
em 19 de março de 2019.
Os dois representantes 
das forças policiais exe-
cutaram breve prestação 
de contas acerca das 
operações realizadas 
em Jandira, tanto pelas 
Polícias Civil e Militar, 
quanto pela Guarda Civil 
Municipal. O delegado 
Marcos César apresen-

tou os números relativos 
às ocorrências dadas ao 
longo do ano de 2018, 
bem como os números 
parciais de 2019 – que 
contemplam os meses de 
janeiro e fevereiro. Segun-
do ele, foram registrados, 
em 2018, 4592 boletins 
de ocorrência em Jandira. 
Além disso, foram con-
tabilizadas as seguintes 
ações: 242 termos cir-
cunstanciados (referentes 
a crimes de menor poder 
ofensivo), 536 inquéritos 
policiais, 150 flagrantes, 
22 autos de apreensão, 
106 veículos recuperados, 
299 prisões, 25 apreen-
sões de armas de fogo e 
92 apreensões de entor-
pecentes.
Infelizmente, o número 
de boletins de ocorrên-
cia referentes à violência 
doméstica impressionou 
o delegado: ao todo 452 
boletins dessa natureza 

foram registrados no mu-
nícipio – o que represen-
ta 10% do número total. 
Por isso, ele aproveitou 
a ocasião para lembrar 
a importância da implan-
tação de uma Delegacia 
de Defesa da Mulher em 
situações como essas. 
Em relação ao tema, 
aconselhou: “Não adianta 
os senhores irem até o 
secretário ou até o gover-
nador sem que exista ao 
menos a sede. Teria que 
chegar lá e falar assim 
‘Governador, senhor 
secretário de segurança, 
nós temos um local pronto 
para ser instalada uma 
Delegacia de Defesa da 
Mulher. [...] A partir disso, 
quando é apresentado 
pelo município o local, 
fica mais fácil, sem dúvi-
da. Aí o Estado vai pro-
ver, através da Prodesp, 
a instalação de todo o 
sistema de informática, 

o mobiliário e, depois, 
prover os policiais neces-
sários. Uma delegada, 
obviamente, o chefe dos 
investigadores e o chefe 
dos escrivães”.
Ainda de acordo com o 
delegado Marcos César, 
no que diz respeito aos 
dois primeiros meses de 
2019, já foram registrados 
812 boletins de ocorrên-
cia, 22 termos circuns-
tanciados, 94 inquéritos 
policiais, 28 flagrantes, 3 
autos de apreensão, 24 
veículos recuperados, 47 
prisões, 3 apreensões de 
armas de fogo e 17 apre-
ensões de entorpecentes. 
Nesse último quesito, 
foram tirados de circu-
lação 2kg de maconha, 
360g de cocaína e 39g de 
crack – ou seja, cerca de 
300 pedras da droga. Tais 
dados podem ser consul-
tados diretamente no site 
da Secretaria de Seguran-

ça Pública de São Paulo.
Por sua vez, o subtenente 
Edson de Oliveira desta-
cou a preponderância do 
PROERD (Programa Edu-
cacional de Resistência 
às Drogas e à Violência), 
um esforço cooperati-
vo estabelecido entre a 
Polícia Militar, a escola e a 
família, que visa contribuir 
para a formação de crian-
ças e jovens. Ele também 
celebrou o respeito e a 
atuação conjunta das 
forças de segurança 
pública em Jandira, em 
especial a parceria com 
a Guarda Municipal, que 
culminou na estabilização 
dos indicadores da cida-
de. Por fim, ele elencou 
as operações e ações 
preventivas colocadas em 
prática pela Polícia Militar 
nos últimos meses, como 
as operações Servir e 
Proteger, São Paulo Mais 
Segura, Rodovia Mais 

Vereadores debateram novas medidas de segurança nas escolas da cidade
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Segura, Cavalo de Aço e 
Cidade Segura.

Tragédia de Suzano e o 
“efeito contágio”

Preocupado com a tragé-
dia de Suzano e os con-
sequentes reflexos que 
ela pode ter em outras 
cidades do País, o pre-
sidente da Casa Rogério 
Batista da Silva (MDB), o 
“Gério”, colocou o assun-
to em discussão, tirando 
proveito da presença de 
representantes da segu-
rança pública na Câma-
ra. Ao subtenente, Gério 
indagou o porquê desses 
casos de violência gratui-
ta, como essa espécie de 
“efeito contágio” (multi-
plicação de determinado 
crime por imitação) pode 
ser prevenida e qual tem 
sido a postura da Polícia 
Militar diante de ameaças 
semelhantes na região.
De maneira sucinta, o 
subtenente Edson de 
Oliveira afirmou que tais 

casos não eram comuns 
no Brasil, todavia jogos 
violentos e a Internet têm 
contribuído para que 
eles sejam propagados 
com facilidade no mundo 
contemporâneo. Para ele, 
a falta de participação da 
família na vida dos jovens 
também só agudiza o 
problema. O subtenente 
contou que três ocorrên-
cias inspiradas no crime 
de Suzano foram registra-
das em escolas de Jan-
dira e duas em Barueri. 
No entanto, elas foram 
consideradas de menor 
potência, pois envolveram 
apenas simulacros (ou 
seja, armas de brinquedo) 
e ameaças verbais.
“Tivemos a ação imedia-
ta da PM”, tranquilizou. 
Os menores envolvidos 
nessas ocorrências foram 
encaminhados ao Con-
selho Tutelar para que as 
medidas cabíveis fossem 
adotadas, respeitando o 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Propostas para novas 
medidas de segurança 
nas escolas

A 8ª sessão ordinária, 
realizada na Câmara 
Municipal de Jandira em 
26 de março de 2019, foi 
marcada pela preocupa-
ção com a segurança de 
funcionários e alunos nas 
escolas do município. Ao 
todo, quatro requerimen-
tos de teor semelhante 
sugeriram ao poder 
executivo novas medidas 
de segurança em insti-
tuições de ensino. Tais 
medidas tinham o intuito 
de evitar tragédias como 
a de Suzano, ocorrida no 
dia 13 de março, na qual 
dois jovens vitimaram oito 
pessoas e, depois, tira-
ram as próprias vidas.
Os documentos 70/19 e 
82/19, de autoria do vere-
ador Marcelo Marques de 
Souza (DEM), o “Marceli-
nho”, cobraram da Pre-
feitura e do Governo do 
Estado de São Paulo, res-

pectivamente, a perma-
nência de um guarda civil 
municipal em cada escola 
municipal e de um policial 
militar em cada escola 
estadual. O parlamentar 
argumentou que tais so-
licitações, além de terem 
sido movidas por apelos 
da população, se fizeram 
necessárias devido aos 
últimos acontecimentos 
na cidade de Suzano, que 
evidenciaram a fragilida-
de e a vulnerabilidade da 
segurança nas escolas 
em geral.
Já o requerimento 71/19, 
elaborado pelo vereador 
Rodrigo Francisco Rosa 
de Jesus Felipe (MDB), o 
“Bilisca da Feira”, pediu 
o reforço da segurança 
em todas as escolas de 
Jandira, por intermédio da 
contratação de uma em-
presa de segurança, bem 
como a implantação de 
câmeras de monitoramen-
to em suas dependên-
cias. De maneira contun-
dente, o texto exigiu ainda 
remessa de informações 

à Câmara sobre os pra-
zos de realização de tais 
serviços ou das devidas 
justificativas caso tais 
demandas não pudessem 
ser atendidas pelo poder 
executivo.
Por fim, o vereador Silvair 
Soares de Brito (PEN), 
o “Silvio Cabeleireiro”, 
apresentou o requerimen-
to 72/19, cujo texto reco-
mendou ao Governo do 
Estado de São Paulo ade-
quações de segurança à 
E.E. Profª Josepha Pinto 
Chiavelli, localizada na 
região central de Jandira. 
Ele justificou seu pedido 
afirmando que recente-
mente a escola foi alvo de 
uma tentativa de ataque 
devido à vulnerabilidade 
da segurança no local. 
“A gente está solicitando 
mais segurança, a pre-
venção é a melhor coisa a 
ser feita. Já diz o ditado, 
melhor prevenir do que 
remediar”, defendeu Silvio 
em plenário.
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Sociedade debateu reformulação do 
Plano Diretor de Jandira
Câmara foi palco de audiências públicas que abordaram novas normas de uso, ocupação 
e parcelamento do solo urbano no município; projeto foi aprovado em junho
A Câmara Municipal de 
Jandira sediou duas audi-
ências públicas, nos dias 
15 e 18 de fevereiro de 
2019, a fim de colocar em 
discussão a revisão do 
Plano Diretor da cidade. 
Marcaram presença nas 
audiências os vereadores 
Rogério da Silva Batista 
(MDB), o “Gério”, Franklin 
Venancio da Silva Netto 
(PSC), Michel de Oliveira 
Viana (PRB), Antonio dos 
Santos Oliveira (PV), o 
“Toninho Amizade”, Ru-
bens de Oliveira Alves 
(PODE), o “Rubinho”, Mar-
cos Danilo de Sousa (PV), 
o “Markinhos”, Luciano 
Antonio Barbieri (PTB), 
Josenildo Ribeiro de 
Freitas (PR), o “Véinho”, 
Silvair Soares de Brito 
(PEN), o “Silvio Cabelei-
reiro” e Wanderlei Lopes 
dos Reis (PTB), o “Wa-
nderlei Pato”. Contudo, 
membros do Conselho da 
Cidade e cidadãos jan-
direnses em geral foram 
o grande destaque da 
ocasião, pois enriquece-
ram o debate com dados, 
opiniões e perspectivas 
variadas sobre o atual e o 
futuro modo de utilização 
do espaço urbano em 
Jandira.
Raphael Branquinho Ro-
drigues, técnico da Secre-
taria de Habitação e Pla-
nejamento, teve a chance 
de explicar o processo de 
elaboração da revisão do 
Plano Diretor Participativo, 
bem como suas finalida-
des. “A construção do 
Plano se deu de acordo 
com o que estabelece o 
Estatuto da Cidade, essa 
lei federal. Foi um pri-
meiro momento de ela-
boração de um plano de 
trabalho. Esse plano de 
trabalho foi acompanhado 
por um conselho gestor, 
junto do próprio Conse-
lho da Cidade. Passamos 
por um longo período 

de estudos. Nós tivemos 
a fase de diagnóstico, 
então tinha um estudo 
técnico para entender 
números, estatística, o 
que estava acontecendo 
na realidade técnica da 
cidade. Ao mesmo tempo, 
nós fomos para os bair-
ros, realizamos diversas 
reuniões para entender, 
para colher a informação 
e a expectativa, o que 
o munícipe queria para 
os próximos dez anos”, 
explicou.
Vereadores, representan-
tes da prefeitura e muní-
cipes também puderam 
esclarecer dúvidas e 
fazer colocações. Dentre 
as pessoas que fizeram 
uso da palavra, pode-se 
mencionar o vice-prefei-
to Manoel Domingues, 
Zezinho (presidente do PT 
de Jandira), a controlado-
ra-geral do município Dra. 
Tzvetana Inês Loureiro, 
o procurador da Câmara 
Dr. Otoniel Alexandria, o 
artista plástico e ativista 
César Riello, a ex-ve-
readora Maura Soares 

(PT), Gilson de Souza 
(representante do Conseg 
– Conselho Comunitário 
de Segurança), Francis-
ca Morais (presidente do 
Conselho da Cidade) e 
Sidnei Oliveira da Costa 
(presidente da ASSIJA – 
Associação Industrial de 
Jandira). A preocupação 
em contemplar toda a so-
ciedade com a nova nor-
matização, equilibrando 
os interesses empresarial 
e social, esteve presente 
em vários discursos. “Nós 
não podemos esquecer 
a necessidade da habita-
ção de interesse social”, 
reforçou a ex-vereadora 
Maura, elogiando o cará-
ter abrangente e respon-
sável da revisão.

Aprovação do Plano 
Diretor Participativo

Na 18ª sessão ordinária, 
acontecida em 04 de 
junho de 2019, a Câma-
ra Municipal de Jandira 
votou o Projeto de Lei 
58/18, encaminhado pelo 
prefeito Paulo Fernando 

Barufi da Silva (PTB), 
que dispõe sobre o Plano 
Diretor Participativo do 
município. Depois de ter 
sido debatida com toda 
a sociedade em duas 
audiências públicas em 
fevereiro, a propositura 
foi enfim aprovada com 
13 votos favoráveis, jun-
tamente com as emendas 
apresentadas.
Em plenário, os parla-
mentares salientaram a 
importância da aprovação 
do referido texto para o 
crescimento e desenvol-
vimento futuro da cidade. 
“Esse Plano Diretor é uma 
das coisas mais espe-
radas nos últimos anos, 
para que a gente possa 
fazer com que a cidade 
de Jandira volte a gerar 
emprego, renda, além de 
dar uma qualidade de 
vida melhor para a nossa 
população”, defendeu 
Marcelo Marques de Sou-
za (DEM), o “Marcelinho”.
  O Projeto de Lei 
58/18, relativo ao Plano 
Diretor Participativo, defi-
niu as regras de uso, ocu-

pação e parcelamento do 
solo urbano. Para tanto, a 
matéria propõe a divisão 
do município de Jandira 
em quatro macrozonas 
– a Macrozona Predomi-
nantemente Empresarial 
(MPE), a Macrozona de 
Reestruturação Urbana 
(MRU), a Macrozona de 
Requalificação Habitacio-
nal e Urbana (MRHU) e a 
Macrozona de Ocupação 
Moderada – e em Zonas 
de Uso, cuja finalidade é 
orientar o desenvolvimen-
to da cidade, definindo 
onde haverá incentivo ou 
desestímulo de constru-
ção e de quais tipos.
Com a nova normatiza-
ção, portanto, os poderes 
executivo e legislativo se 
preocuparam em contem-
plar toda a sociedade, 
equilibrando os interesses 
empresarial, ambiental 
e social. Depois de san-
cionado, o texto pode ser 
consultado em sua inte-
gralidade por qualquer 
cidadão no site da Câma-
ra Municipal de Jandira.
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