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Câmara

Após recesso parlamentar em janeiro de 2020, todas as atividades legislativas serão retomadas na 

Câmara Municipal de Jandira em fevereiro. A 1ª sessão ordinária do exercício acontece no plenário da 

Casa na primeira terça-feira do mês, no dia 4, às 14h. Por isso, o presente informativo traz uma breve 

retrospectiva dos principais eventos e projetos que marcaram o ano de 2019, em especial durante o 

segundo semestre, e tiveram impacto direto no dia a dia da população jandirense. Trabalho árduo e 

mudanças institucionais permearam o período, como pode ser visto adiante.
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Retrospectiva



A Educação é um direito fundamenta� ao ser humano – e vários documentos e tratados corroboram ta� premissa. A Lei de Diretrizes e 

Bases para a Educação Naciona�, por exemp�o, afirma que “é direito de todo ser humano o acesso à educação básica”, assim como a 

Dec�aração Universa� dos Direitos Humanos estabe�ece que “toda pessoa tem direito à educação”. Com base em tais argumentos, a 

Câmara Municipa� de Jandira estimu�ou discussões sobre o tema com o intuito de me�horar a qua�idade do ensino no município.
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Na ��ª sessão ordinária, dada em �� de 

agosto de ����, a Câmara Municipa� de 

Jandira aprovou o requerimento ���/��, 

de autoria do vereador Miche� de 

O�iveira Viana (PRB). O documento so�i-

citou, em caráter de urgência, que a 

Prefeitura construísse uma EMEB na 

Rua A�exandre Tomás da Si�va, no 

Jardim Gabrie�a.

“Há um terreno da Prefeitura a�i que vai 

ser uti�izado. Já está sendo �icitado e o 

va�or da obra é de aproximadamente � a 

� mi�hões [de reais,] investidos numa cre-

che vertica�. Uma obra fantástica que vai 

atender o Jardim Gabrie�a �, o Jardim 

Gabrie�a �� e o Jardim Gabrie�a ���. [...] 

Eu acredito que, até o início do ano que 

vem, mais três creches de a�to padrão 

vão ser entregues na nossa cidade”, con-

tou Miche� Viana durante a sessão.

O par�amentar exp�icou que seu requeri-

mento atende aos ape�os dos morado-

res da região. Ainda segundo e�e, a cons-

trução dessa esco�a aumentaria a dispo-

nibi�idade de vagas, proporcionando um 

atendimento me�hor às crianças do bair-

ro.

Por sua vez, o vereador Luciano Antonio 

Barbieri (PTB) submeteu à Câmara 

Municipa� de Jandira o requerimento 

���/�� durante a ��ª sessão ordinária, 

ocorrida em �� de agosto de ����. Por in-

termédio do documento, e�e sugeriu à 

Prefeitura a construção de uma EMEB 

na Rua �mirim, no Jardim Nossa 

Senhora de Fátima.

Barbieri disse que a so�icitação se faz ne-

cessária a fim de atender o déficit de va-

gas na rede púb�ica municipa�, bem co-

mo contemp�a o ape�o dos moradores do 

bairro, que esperam ta� construção há 

muito tempo. “Essa EMEB será de gran-

de benefício para as famí�ias que resi-

dem naque�e �oca�, pois, com o cresci-

mento do bairro, terão uma esco�a mais 

adequada e que poderá atender a comu-

nidade com mais eficiência”, enfatizou.

Educação

Mais Escolas

Parlamentares 

se mostraram

atentos à área 

da educação
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Na ��ª sessão ordinária, realizada em �� de no-

vembro de ����, o Projeto de Lei ��/�� foi aprova-

do por unanimidade pelos parlamentares da 

Câmara Municipal de Jandira. Encaminhado pela 

Prefeitura à Casa, o projeto abordou a instituição 

do Prêmio “Projeto Pedagógico Professor 

Excelência – Melhores Práticas de Ensino”. A inicia-

tiva foi fruto de um requerimento remetido pelo ve-

reador Luciano Antônio Barbieri (PTB) ao poder exe-

cutivo durante o primeiro semestre de ����.
“Eu apresentei ao prefeito em requerimento como 

anteprojeto no dia �� de abril desse ano – foi o re-

querimento ���/��. Ali, nós colocamos como o pro-

fessor poderia se inscrever, como seria a premia-

ção. O prefeito Paulo Barufi, que também é profes-

sor, ficou muito feliz quando viu e disse que manda-

ria o projeto para frente, então encaminhou para a 

[Secretaria de] Educação. Tive a possibilidade de 

me encontrar duas ou três vezes com a secretária 

Ana Paula, remodelamos o projeto e, hoje, o prefei-

to o mandou de volta para que possamos aprová-

lo”, argumentou Barbieri em plenário.
De acordo com a propositura, a premiação é desti-

nada aos docentes em exercício na rede pública mu-

nicipal, com a finalidade de disseminar práticas 

educativas bem sucedidas que contribuam para o 

constante aprimoramento da educação básica de 

Jandira. Além disso, pretende estimular e valorizar 

o trabalho dos docentes como agentes fundamen-

tais no processo de formação das novas gerações. 

Durante o momento de discussão, Barbieri enfati-

zou: “esse é um legado que esta Casa de Leis vai de-

ixar. Eu acredito que, lá na frente, nós vamos poder 

dizer que colaboramos com a Educação e com a va-

lorização dos professores do nosso município”.

A matéria estabeleceu ainda que, dentre todos os 

inscritos, �� trabalhos vencedores serão selecio-

nados. Estão previstos prêmios de três mil reais, 

em pecúnia, do ��º ao ��º lugar e de quatro mil rea-

is do quarto ao décimo, além de diploma de partici-

pação. Já o segundo e terceiro colocados devem re-

ceber, respectivamente, �� mil e � mil reais em pe-

cúnia e placa de honra ao mérito. Por sua vez, o pri-

meiro colocado receberá �� mil reais e será agraci-

ado ainda com o título “Professor Excelência” do 

ano.

Projeto Professor Excelência
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A prática esportiva traz diversos benefícios físicos e 

mentais, garantindo mais qua�idade de vida e �onge-

vidade à popu�ação. A partir dessa perspectiva, a 

Câmara Municipa� de Jandira aprovou vários requeri-

mentos e projetos sobre o tema durante o exercício 

de ����. Todos e�es indicaram me�horias fundamen-

tais ao aparato esportivo da cidade e seguiram para 

as mãos do prefeito Pau�o Fernando Barufi da Si�va 

(PTB).

“A criança e o ado�escente têm direito a informação, cu�tura, 

�azer, esportes, diversões, espetácu�os e produtos e servi-

ços que respeitem sua condição pecu�iar de pessoa em de-

senvo�vimento”, prevê o artigo �� do Estatuto da Criança e 

do Ado�escente (ECA). Respeitando ta� premissa, a Câmara 

Municipa� de Jandira aprovou o requerimento ���/�� na ��ª 

sessão ordinária, rea�izada em �� de agosto de ����. 

Redigido por Si�vair Soares de Brito (Patriotas), o “Si�vio 

Cabe�eireiro”, o documento pediu que a Prefeitura insta�as-

se na Cidade da Criança p�aygrounds adaptados àque�as 

com deficiência ou mobi�idade reduzida.

O par�amentar justificou sua so�icitação �embrando a impor-

tância de criar ambientes mais inc�usivos, que garantam o di-

reito ao �azer previsto pe�o ECA. “Foram insta�ados quatro 

p�aygrounds na cidade, isso já traz uma a�egria para nossas 

crianças. Mas aque�a criança que tem deficiência física aca-

ba ficando para trás. E�a vê outras brincarem e não conse-

gue brincar. Pensando justamente nessas crianças é que eu 

estou so�icitando p�aygrounds adaptados”, argumentou du-

rante a sessão.

O requerimento ���/��, escrito pe�os vereadores 

Wander�ei Lopes dos Reis (PTB), o “Wander�ei 

Pato”, e Rogério Batista da Si�va (MDB), o “Gério 

Cabe�eireiro”, foi aprovado pe�a Câmara 

Municipa� de Jandira durante a ��ª sessão ordiná-

ria, acontecida em �� de agosto de ����. O docu-

mento indicou à Prefeitura a construção de uma 

quadra po�iesportiva, junto à academia ao ar �ivre 

ao �ado do campo do Sagrado Coração. Para fa-

zer o pedido, os par�amentares �evaram em consi-

deração a demanda dos munícipes por mais qua-

�idade de vida.

Quadra poliesportiva
no Sagrado Coração

Playgrounds adaptados

Preocupação com esporte e lazer marcou sessões
da Câmara em 2019
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Na ��ª sessão ordinária, ocorrida em �� de setem-

bro de ����, requerimento ���/�� elaborado pelo 

vereador Rodrigo Francisco Rosa de Jesus Felipe 

(MDB), o “Bilisca da Feira”, sugeriu a reativação e a 

reforma da cancha de bocha, situada no ginásio 

central do município. Ele argumentou que vários 

idosos usavam o lugar com frequência e, hoje, não 

contam mais com essa opção de lazer. No mesmo 

documento, Bilisca pediu também a ampliação do 

espaço onde as aulas de capoeira acontecem, con-

siderando a sugestão de alunos e frequentadores.

O requerimento ���/�� foi submetido à Câmara Municipal de Jandira na ��ª sessão ordiná-

ria, dada em �� de novembro de ����. Escrito pelo vereador Marcos da Silva Ferreira (Repu-

blicanos), o “Beda”, o texto sugeriu que a Secretaria de Esportes incluísse o futebol feminino, 

de campo e quadra, nas modalidades esportivas do município.

Beda alegou que, embora a cidade tenha várias praticantes do esporte, a modalidade ainda 

não consta no cronograma esportivo oficial. Segundo ele, a cobrança das próprias cidadãs 

impulsionou a elaboração do requerimento. 

“Espero que abram espaço [para as mulheres]. Elas também podem, um dia, jogar na sele-

ção e representar nossa cidade, pois o esporte é tudo”, enfatizou o autor em plenário. Ele 

aproveitou o mesmo texto para pedir ainda a contratação de professores tanto para o futebol 

feminino, quanto para a natação.

Futebol Feminino

Re f o r m a d a c a n c h a
d e b o c h a
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Ao �ongo do ano de ����, cida-

dãos que contribuíram para a 

construção de uma sociedade 

me�hor foram homenageados 

no  p �enár io  da  Câmara 

M u n i c i p a �  d e  J a n d i r a . 

Pessoas de áreas diversas – 

como segurança, educação, 

saúde, assistência socia� etc – 

receberam moções de ap�au-

so das mãos dos par�amenta-

res em reconhecimento aos 

respectivos traba�hos desen-

vo�vidos na região.

Na ��ª sessão ordinária, ocorrida em �� de agosto de 

����, o vereador Wander�ei Lopes dos Reis (PTB), o 

“Wander�ei Pato”, submeteu à Câmara Municipa� de 

Jandira a moção de ap�ausos ��/��, dirigida à equipe de 

po�iciais mi�itares que atua no PROERD (Programa 

Educaciona� de Resistência às Drogas). Após a aprova-

ção do documento, os po�iciais mi�itares Cabo Dayana de 

Campos Ferreira Rama�ho e Cabo Davi Lima dos Santos 

foram convidados ao p�enário para receber a honraria.
De acordo com o par�amentar, a moção tem a fina�idade 

de reconhecer o traba�ho desenvo�vido pe�a equipe. E�e 

exp�icou que o PROERD é um esforço cooperativo entre 

a Po�ícia Mi�itar, a esco�a e a famí�ia e que, por meio de ati-

vidades desenvo�vidas em sa�a de au�a, o programa pre-

tende reduzir o consumo de drogas e a vio�ência entre cri-

anças e ado�escentes.

“É com muita satisfação que eu venho fazer essa home-

nagem, uma moção de ap�ausos para a Cabo Dayana e o 

Cabo Davi pe�o exce�ente traba�ho que têm prestado à so-

ciedade. Não só para vocês, mas para toda a corporação 

da Po�ícia Mi�itar, que vem desempenhando esse traba-

�ho na esco�a. Eu tive a honra de participar do PROERD 

no ano passado pe�a primeira vez e fiquei muito �isonjea-

do com a qua�idade [do programa] e o tratamento que vo-

cês dão às crianças”, disse Pato em p�enário. E�e aprove-

itou para sa�ientar ainda que, a�ém de prepararem os jo-

vens para tomarem decisões mais responsáveis no futu-

ro, esses profissionais ainda disseminam uma cu�tura de 

paz na comunidade.

Equipe do PROERD
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Câmara Municipal foi palco de homenagens

Capitão Noronha da Polícia Militar
Os vereadores Marcos Dani�o de Sousa (PV), o “Mar-

kinhos”, e Frank�in Venancio da Si�va Netto (PSC) indi-

caram uma moção de ap�ausos a Marce�o Cornejo 

Noronha, capitão da Po�ícia Mi�itar do Estado de São 

Pau�o. O documento foi aprovado pe�a Câmara 

Municipa� de Jandira durante a ��ª sessão ordinária, 

acontecida em �� de agosto de ����.

Na ocasião, o capitão recebeu a moção das mãos dos 

vereadores e foi saudado pe�os traba�hos desenvo�vi-

dos na região. “Uma pessoa que va�orizou muito o nos-

so município, traba�hou muito com sua corporação, 

porque sozinho ninguém chega a �ugar nenhum. 

Então, hoje, eu não poderia deixar de agradecer ao ca-

pitão Noronha por tudo o que e�e fez à cidade de 

Jandira”, disse Markinhos em p�enário.

Homenagens



No dia �� de setembro de ����, a me-

nina �sabe�a, de sete anos, precisou 

ser socorrida de Jandira ao Hospita� 

das C�ínicas, em São Pau�o, após en-

go�ir uma moeda e correr risco de mor-

te por asfixia. Participaram do socor-

ro o inspetor Davi da Si�va, o GCM 

Leandro Batista de Carva�ho e o Dr. 

Juraci José A�ves Júnior. Ao ficar sa-

bendo da ação, o vereador Miche� de 

O�iveira Viana (Repub�icanos) deci-

diu requerer na Câmara Municipa� de 

Jandira uma moção de ap�ausos aos 

envo�vidos.

 “E�es sa�varam uma vida. No dia �� 

de setembro, a criança estava indo 

para a igreja com sua mãe. No cami-

nho, a mãe deu uma moeda de um re-

a� para que a menina entregasse na 

igreja, mas e�a acabou engo�indo a 

moeda. A viatura estava no patru�ha-

mento e se deparou com essa crian-

ça em agonia, quase fa�ecendo. 

Então, e�es deram todo o apoio e, gra-

ças a Deus, e�a foi sa�va”, narrou em 

p�enário emocionado.

Na ��ª sessão ordinária, rea�izada no 

dia �º de outubro de ����, os guardas 

municipais receberam a moção – e 

muito carinho – diretamente de 

�sabe�a, que estava no p�enário com 

a famí�ia, esbanjando saúde. O ins-

petor Davi aproveitou a ocasião para 

contar deta�hes da ação para o púb�i-

co e agradeceu a Deus por tê-�os co�o-

cado “no �ugar certo, na hora certa”.

Câmara
Jornal da

A Câmara Municipa� de Jandira aprovou a Moção de 

Ap�ausos ��/��, e�aborada pe�o vereador Wander�ei 

Lopes dos Reis (PTB), o “Wander�ei Pato”, durante a 

��ª sessão ordinária, rea�izada em �� de novembro de 

����. A moção homenageou os guardas civis municipa-

is que fisca�izam as medidas protetivas de urgência do 

Projeto Guardiã Maria da Penha no município. Na oca-

sião, o GCM Donizete dos Santos e a GCMF sub-

inspetora Jai�ma de Souza receberam a honraria das 

mãos dos vereadores Wander�ei Pato e Joseni�do 

Ribeiro de Freitas (PL), o “Véinho”.
Segundo Pato, a moção pretende reconhecer a impor-

tância do traba�ho desenvo�vido pe�os referidos guar-

das municipais. “Eu gostaria de pedir uma sa�va de pa�-

mas para esses guardas que �utam pe�as mu�heres de 

nossa cidade”, exc�amou Pato em p�enário. Naque�e ins-

tante, os profissionais receberam meda�has e foram 

ovacionados pe�o púb�ico presente.
Em Jandira, o Projeto Guardiã Maria da Penha foi im-

p�ementado em março de ����. Por meio da atuação 

preventiva e comunitária da Guarda Civi� Municipa�, a 

iniciativa tem o intuito de proteger a mu�her vítima de vio-

�ência doméstica e fami�iar, proporcionando as condi-

ções necessárias para restabe�ecer sua dignidade, se-

gurança e autoestima.

Pág. 07
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No sécu�o XX�, a pauta ambienta� foi ganhando espaço na 

sociedade, uma vez que houve a tomada de consciência de 

que as práticas adotadas em determinada região reverbe-

ram ao redor do g�obo. Seguindo ta� tendência, a Câmara 

Municipa� de Jandira, em ����, coordenou inúmeras discus-

sões sobre po�ítica ambienta� e desenvo�vimento sustentá-

ve�. Re�embre a�gumas propostas.

O presidente da Câmara Municipa� Rogério Batista da Si�va (MDB), o “Gério Cabe�eireiro”, apresentou o requerimento 

���/�� durante a ��ª sessão ordinária, rea�izada na Casa em �� de agosto de ����. Ne�e, Gério so�icitou ao departa-

mento competente da Prefeitura a cana�ização do córrego existente no Jardim Rosa Emí�ia, em toda a sua extensão. O 

par�amentar disse que as rec�amações dos munícipes motivaram o seu pedido.
Segundo o vereador, o referido córrego transborda em dias de chuva devido ao excesso de �ixo, mato e entu�ho, que 

obstruem a passagem das águas, gerando transtornos e riscos aos moradores da região. Por isso, e�e defende a cana-

�ização do córrego como o modo mais efetivo de so�ucionar o prob�ema.

Co�eta se�etiva se tornou um aspecto 

imprescindíve� na atua�idade, uma 

vez que gera emprego e renda para a 

popu�ação, economia para as empre-

sas e sustentabi�idade para o meio 

ambiente. Pensando nisso, o verea-

dor Miche� de O�iveira Viana (PRB) 

apresentou o requerimento ���/�� à 

Câmara Municipa� de Jandira na ��ª 

sessão ordinária, acontecida em �� 

de agosto de ����.
No documento, o par�amentar pediu 

que a Prefeitura rea�izasse, em cará-

ter de urgência, um chamamento pú-

b�ico a fim de se�ecionar uma OSC (or-

ganização da sociedade civi�) atuante 

no ramo da co�eta de materiais reci-

c�áveis. Assim, após os devidos trâ-

mites, a entidade esco�hida poderia 

firmar uma parceria com a adminis-

tração púb�ica para, enfim, garantir o 

serviço de co�eta se�etiva no municí-

pio.
“Em muitos municípios isso já é uma 

rea�idade e os municípios precisam 

se ajustar até março de ����. E�es 

precisam ter uma parceria com a�gu-

ma associação sem fins �ucrativos pa-

ra que aconteça a co�eta se�etiva. 

Hoje, aqui [em Jandira] nós só temos 

a�gumas pessoas que acabam fazen-

do por conta própria”, comparti�hou 

Miche� em p�enário. E�e justificou seu 

pedido destacando a preponderância 

da co�eta se�etiva, afina� e�a faci�ita o 

processo de recic�agem e diminui os 

danos ao meio ambiente.
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O requerimento ���/��, co�ocado pe�o vereador Marcos 

Dani�o de Sousa (PV), o “Markinhos”, passou pe�a 

Câmara Municipa� de Jandira na ��ª sessão ordinária, 

dada em �� de outubro de ����.  No texto, o par�amentar 

pediu a insta�ação de um Ecoponto num terreno �oca�i-

zado na Rua Nico�au Mayevsky, no bairro So� Nascente. 
“É um terreno da prefeitura, um �oca� bom e espaçoso. 

Estou so�icitando que o prefeito faça uma aná�ise para 

que haja um Ecoponto a�i. Vamos ver se e�e consegue 

atender esse nosso pedido”, comentou durante a ses-

são.
A�ém de sa�ientar que o �ugar está disponíve� para ta� fi-

na�idade atua�mente, Markinhos aproveitou para desta-

car a importância de criar mais Ecopontos no município. 

Segundo e�e, essa é uma ferramenta fundamenta� para 

auxi�iar os cidadãos no processo de descarte de resídu-

os só�idos.

O vereador Frank�in Venancio da 

Si�va Netto (PSC) apresentou o re-

querimento ���/�� durante a ��ª ses-

são ordinária, acontecida em �� de 

novembro de ����. O documento so�i-

citou à Prefeitura a imp�ementação 

de um programa municipa� de co�eta 

de entu�hos e cacarecos. E�e argu-

mentou que ta� medida tem o objetivo 

de prevenir o descarte irregu�ar de en-

tu�ho nas ruas e ca�çadas de Jandira, 

deixando a cidade mais �impa, orga-

nizada e bonita.
Em p�enário, o par�amentar enfati-

zou: “eu tenho certeza que tenho o 

apoio da maioria dos vereadores, po-

is muitos já fizeram o mesmo pedido - 

cito Luciano Barbieri, cito Miche� 

Viana. Estamos empenhados em bus-

car me�horias para Jandira. A gente 

precisa �impar nossa cidade constan-

temente, porque infe�izmente muitas 

pessoas não respeitam e acabam jo-

gando coisas no meio da rua, obstru-

indo as ca�çadas e as vias púb�icas”.

A Câmara Municipa� de Jandira aprovou o 

requerimento ���/��, e�aborado pe�o vere-

ador Frank�in Venancio da Si�va Netto 

(PSC), durante a ��ª sessão ordinária em 

�� de novembro de ����. O documento so�i-

citou à Prefeitura a viabi�ização de parceria 

entre a Sabesp e o comércio �oca�, visando 

à criação de Ecopontos para co�etar ó�eo 

de cozinha usado.
O par�amentar exp�icou que o objetivo da 

iniciativa é sensibi�izar tanto o comércio 

quanto a popu�ação a rea�izar o descarte 

adequado do ó�eo de fritura. A�ém da insta-

�ação de Ecopontos em supermercados e 

outros �ugares com grande f�uxo de pesso-

as, o texto prevê a imp�ementação de cam-

panhas de conscientização e educação 

ambienta�. “Muita gente não sabe, mas des-

pejar o ó�eo de cozinha na pia vai entupir o 

esgoto. Não faça isso! Co�oque o ó�eo num 

recipiente, num ga�ãozinho, e entregue ao 

co�etor de �ixo ou [à equipe do] Ecoponto”, 

a�ertou Frank�in durante as exp�icações 

pessoais.

No que diz respeito à possíve� parceria 

com a Sabesp, Frank�in ressa�tou que a 

medida também beneficiaria a companhia, 

uma vez a destinação correta do ó�eo de fri-

tura faci�ita o processo de tratamento das 

águas, evitando prejuízos ambientais e 

econômicos. E�e �embrou ainda que o ma-

teria� co�etado, depois de devidamente tra-

tado, pode ser inc�usive transformado em 

biodiese�.

Ecoponto

Descarte de entulho

Coleta de óleo
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Num ano em que casos vio�ência contra a mu�her assustaram a soci-

edade brasi�eira e o feminicídio bateu recordes em várias cidades do 

País, os par�amentares jandirenses decidiram cerrar fi�eiras contra 

os agressores. Por isso, projetos de �ei e requerimentos em pro� das 

mu�heres foram discutidos e aprovados na Câmara, visando garantir 

mais bem estar e segurança a essa camada da popu�ação. 

Acompanhe a�gumas das medidas sugeridas.

Segundo informações prestadas pe-

�o de�egado Marcos Cesar Rodrigues 

Santos, durante a ��ª sessão ordiná-

ria em �� de outubro de ����, ao todo 

��� casos de vio�ência doméstica fo-

ram registrados em Jandira entre os 

meses de janeiro e setembro de ����. 

Nessa conjuntura, o vereador Marcos 

Dani�o de Sousa (PV), o “Markinhos”, 

apresentou o requerimento ���/��, 

votado em destaque na ocasião e 

aprovado pe�os demais pares da 

Câmara Municipa� de Jandira.

O documento so�icitou verba através 

de emenda par�amentar ao deputado 

estadua� Antônio Assunção O�im (Pro-

gressistas), o de�egado O�im. Caso o 

pedido seja atendido efetivamente, a 

verba será destinada à reforma e à 

adequação de espaço para a insta�a-

ção da De�egacia de Defesa da 

Mu�her (DDM) em Jandira.  Como jus-

tificativa, Markinhos se mostrou preo-

cupado com os atuais índices de vio-

�ência doméstica no município.
De acordo com o par�amentar, a im-

p�antação da De�egacia de Defesa da 

Mu�her vai auxi�iar o traba�ho desen-

vo�vido pe�os profissionais que se de-

dicam às vítimas desse tipo de vio�ên-

cia. Markinhos aproveitou a sessão 

para adiantar: “o de�egado O�im abra-

çou a nossa causa e vai encaminhar 

para nossa cidade o va�or de ��� mi� 

reais para a reforma da antiga de�e-

gacia, para que �á seja insta�ada uma 

DDM. A�ém de encaminhar a verba, 

e�e destinou um assessor para cuidar 

desse caso”.

Anteriormente, Markinhos também 

submeteu à Câmara Municipa� de 

Jandira o Projeto de Lei ��/�� na ��ª 

sessão ordinária, rea�izada em �� de 

outubro de ����. O texto abordou a in-

c�usão de noções básicas sobre a Lei 

Federa� nº ��.���/���� – popu�ar-

mente conhecida como “Lei Maria da 

Penha” – na matriz curricu�ar da rede 

púb�ica de Jandira, em caráter com-

p�ementar, a partir do �º ano do ensi-

no fundamenta�.
Dentre outros propósitos, o projeto 

pretende impu�sionar a ref�exão so-

bre vio�ência em âmbito doméstico en-

tre estudantes, professores e a comu-

nidade esco�ar como um todo. 

Objetiva ainda abordar a necessida-

de do registro das denúncias de ca-

sos de vio�ência contra a mu�her nos 

órgãos competentes, bem como a 

adoção de medidas protetivas. “Eu 

acredito que o prefeito vai atender 

meu pedido, sancionando essa �ei, 

pois e�a vai acrescentar muito à vida 

das crianças, principa�mente dos me-

ninos, para que não venham a agredir 

uma mu�her no futuro”, sustentou 

Markinhos em p�enário.

Projetos fecharam o cerco a crimes contra mulheres

Adequação da Delegacia da Mulher

Ensino da Lei Maria da Penha

Mulheres
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Os vereadores da Câmara Municipa� de Jandira aprovaram por 

unanimidade o Projeto de Lei ��/��, de autoria do vereador 

Joseni�do Ribeiro de Freitas (PL), o “Véinho”. A matéria veda a no-

meação para todos os cargos em comissão de �ivre nomeação, 

no âmbito da administração púb�ica municipa� direta e indireta 

dos órgãos dos poderes executivo e �egis�ativo, e exonera a pes-

soa condenada pe�a prática de vio�ência doméstica e fami�iar – cri-

me tipificado na Lei Federa� nº ��.���, de �� de agosto de ����, a 

popu�armente conhecida Lei Maria da Penha.

A intenção da propositura é prevenir e reduzir o número de casos 

de vio�ência contra a mu�her no município. “A vio�ência contra a 

mu�her é �amentáve�, mas ainda é uma triste rea�idade em nossa 

cidade. [...] Temos que nos mobi�izar. É uma �ei simp�es, mas que 

vai inibir o camarada que agride sua esposa ou sua famí�ia dentro 

e fora de casa. Se o processo foi ju�gado e já teve a execução, [o 

agressor] não vai mais poder traba�har tanto na Câmara 

Municipa�, quanto na Prefeitura”, defendeu Véinho em p�enário. 

Segundo informações prestadas pe�o de�egado Marcos Cesar 

Rodrigues Santos, ��� casos de vio�ência doméstica foram regis-

trados, em Jandira, entre os meses de janeiro e setembro de 

����.

De acordo com o texto, a vedação incide somente a partir da con-

denação transitada em ju�gado. A�ém disso, seus efeitos perdu-

ram até o cumprimento integra� da pena – exceto se o condenado 

tiver participado ou vir a participar de programas ref�exivos no 

combate à vio�ência doméstica e fami�iar. Após a aprovação na 

Câmara, o projeto foi encaminhado para a apreciação do poder 

executivo.

A Câmara Municipa� de Jandira aprovou 

por �� votos a favor o Projeto de Lei 

��/��, de autoria do vereador Si�vair 

Soares de Brito (Patriotas), o “Si�vio 

Cabe�eireiro”, durante a ��ª sessão ordi-

nária em �� de novembro de ����. A ma-

téria estabe�ece que toda mu�her vítima 

de vio�ência doméstica – de natureza fí-

sica, psico�ógica, patrimonia�, mora� 

e/ou sexua�, conforme a Lei Federa� nº 

��.���/���� – terá a prioridade na matrí-

cu�a ou transferência dos fi�hos, ou cri-

ança cuja guarda �he caiba, nas esco�as 

municipais de Jandira. 
A propositura tem o objetivo de garantir 

a segurança da famí�ia em caso de mu-

dança de endereço. Para tanto, é obri-

gatória a apresentação do bo�etim de 

ocorrência, exame de corpo de de�ito ou 

termo de medida protetiva expedido pe-

�o juiz, bem como comprovante de ende-

reço.
“O que a gente apresenta aqui não é na-

da mais que o pedido da popu�ação. 

Esse Projeto de Lei foi feito porque uma 

pessoa me procurou. E�a passou por 

prob�emas na famí�ia, um caso de vio-

�ência doméstica, e estava tendo dificu�-

dades para matricu�ar a criança na esco-

�a. Eu apresentei o projeto para benefi-

ciar essas mu�heres, pois já existe uma 

�ei que as protege, mas às vezes por fa�-

ta de entendimento, fa�ta de conheci-

mento, as pessoas acabam dificu�tando 

a vida dessas famí�ias”, justificou o au-

tor durante a sessão.
De acordo com o texto, a vedação inci-

de somente a partir da condenação tran-

sitada em ju�gado. A�ém disso, seus efei-

tos perduram até o cumprimento inte-

gra� da pena – exceto se o condenado ti-

ver participado ou vir a participar de pro-

gramas ref�exivos no combate à vio�ên-

cia doméstica e fami�iar. Após a aprova-

ção na Câmara, o projeto foi encami-

nhado para a apreciação do poder exe-

cutivo.

Nomeação de agressores vedada

Prioridade na matrícula escolar

Mulheres
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A fim de continuar desempenhando seu pape� com mais 

eficiência e transparência, a Câmara Municipa� de Jandira 

passou por duas reformas ao �ongo do ano. A primeira te-

ve caráter estrutura�, enquanto a segunda a�terou o qua-

dro administrativo, jornadas de traba�ho e remunerações. 

Veja mais deta�hes a seguir.

Em 2019, legislativo jandirense passou por
mudanças administrativas e estruturais

Reformas

Visando garantir as condições necessári-

as para o p�eno funcionamento do poder 

�egis�ativo municipa�, um projeto de �ei e 

dois projetos de reso�ução foram discuti-

dos pe�a Câmara Municipa� de Jandira na 

��ª sessão ordinária, rea�izada em �� de 

outubro de ����. Aprovados por maioria 

abso�uta, os textos abordaram diferentes 

aspectos da reforma administrativa da 

Casa.

O Projeto de Reso�ução ��/��, e�aborado pe�a Mesa Diretora, regu�amentou a nova estrutura administrativa operacio-

na� da Câmara, organizando os níveis hierárquicos, orgânicos e funcionais e definindo as atribuições de cada órgão. 

Por sua vez, o Projeto de Reso�ução ��/�� tratou da reestruturação administrativa da Casa, estabe�ecendo um novo 

quadro de pessoa� a fim de garantir uma atuação mais integrada, eficiente e raciona�. Ambos os textos foram sancio-

nados na data pe�o presidente Rogério Batista da Si�va (MDB), o “Gério Cabe�eireiro”.

Já o Projeto de Lei ��/��, também e�aborado pe�a Mesa Diretora, pretendeu fixar vencimentos e remunerações do qua-

dro permanente de pessoa� da Câmara. Por intermédio de tabe�as, a propositura estabe�ece o vencimento inicia� de ca-

da referência, assim como o cá�cu�o da evo�ução por antiguidade.

Reforma administrativa
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Reformas

O recesso par�amentar no mês de ju�ho foi marcado por 

muito traba�ho, para que a Câmara Municipa� de Jandira 

iniciasse o segundo semestre de ���� com várias novida-

des. O p�enário, por exemp�o, foi repaginado enquanto as 

sessões ordinárias estavam suspensas.

No �ugar do antigo paine� e�etrônico, dois monitores de �� 

po�egadas foram insta�ados. Todas as sessões serão 

acompanhadas por um sistema comp�etamente digita�, 

que monitora e exibe aos munícipes, de maneira didática, 

a presença dos par�amentares e as votações de requeri-

mentos e projetos. É possíve� ver nas te�as – com nome, 

foto e partido – quem está fazendo uso da pa�avra, bem 

como quem aprovou ou reprovou determinada matéria.

As antigas máquinas de votação também foram substituí-

das por tab�ets. Por conta da interface intuitiva do siste-

ma, as sessões tendem a se tornar muito mais dinâmicas 

e interativas. A partir de agora, os vereadores podem inse-

rir fotos e vídeos e apresentar à popu�ação no momento 

das exp�icações pessoais, se considerarem necessário. 

A inauguração efetiva do equipamento aconteceu na ��ª 

sessão ordinária, dada em �� de agosto de ����, e foi um 

sucesso entre os par�amentares e o púb�ico presente. “A 

gente vai tentando acabar com os papéis, modernizando 

a nossa Casa de Leis. Daqui para frente agora é isso: tu-

do digita�. Acabou esse negócio de pape� e a gente apren-

de um pouco mais”, brincou o presidente da Câmara 

Rogério Batista da Si�va (MDB), o “Gério Cabe�eireiro”.

Outra super novidade é o ap�icativo “A�ô Vereador 

Jandira”, desenvo�vido por uma empresa jandirense con-

tratada. Segundo seu desenvo�vedor, o app tem o intuito 

de aproximar ainda mais os cidadãos de seus represen-

tantes no poder �egis�ativo municipa�. E�e já se encontra 

disponíve� para o sistema Android e pode ser baixado gra-

tuitamente na P�ay Store.

Com ta� recurso, qua�quer munícipe consegue assistir as 

sessões ou contatar os vereadores. A�ém disso, é possí-

ve� anexar imagens pertinentes às sugestões, críticas ou 

e�ogios enviados. “Todas as informações que o munícipe 

so�icita chegam no e-mai� do gabinete, inc�usive com a �o-

ca�ização daque�e munícipe. Um exemp�o: se o munícipe 

tirar uma foto de um incidente, um anima� abandonado, 

um buraco na rua ou outro tipo de so�icitação. Assim que 

e�e enviar, o vereador recebe as informações so�icitadas 

com foto e, inc�usive, a �oca�ização – para que seja preci-

sado se aque�e fato re�atado é verídico e se é rea�mente 

naque�e �oca�”, exp�icou o responsáve� pe�o ap�icativo.

Por fim, o website da Câmara Municipa� também foi remo-

de�ado. E�e está mais �eve, intuitivo e continua rep�eto de 

notícias e informações de interesse púb�ico, periodica-

mente atua�izadas. Foram muitas mudanças num curto 

período de tempo, visando mais transparência e integra-

ção com os cidadãos de Jandira, pois a verdadeira demo-

cracia se fundamenta numa re�ação dia�ógica entre os po-

deres e a popu�ação.

De cara nova



Câmara
Jornal da

Pág. 14

Informativo do Poder Legislativo de Jandira | Ano XIII - Edição Retrospectiva/2019

Saúde

O vereador Marce�o Marques de Souza 

(DEM), o “Marce�inho”, submeteu à 

Câmara Municipa� de Jandira o requeri-

mento ���/�� na ��ª sessão ordinária, da-

da em �� de outubro de ����. Ne�e, 

Marce�inho so�icitou à Prefeitura a com-

pra de um novo apare�ho de u�trassom pa-

ra a Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) de Jandira.
O par�amentar argumentou que seu docu-

mento contemp�a um pedido da popu�a-

ção. Segundo e�e, a compra do equipa-

mento possibi�itaria a rea�ização de exa-

mes de urgência na própria UPA, assim ta-

is pacientes não precisariam aguardar pa-

ra fazer o procedimento no Ambu�atório 

de Especia�idades de Jandira (AMEJ) ou 

na rede de saúde de outros municípios. 

“Espero que o prefeito Pau�o Barufi (PTB) 

possa atender mais um pedido meu na 

área da Saúde”, comentou durante as ex-

p�icações pessoais.

Aparelhos de ultrassom para a UPA

O requerimento ���/��, e�abora-

do pe�o vereador Antônio dos 

Santos O�iveira (PV), o “Toninho 

Amizade”, foi discutido e aprova-

do na ��ª sessão ordinária da 

Câmara Municipa� de Jandira, em 

�� de novembro de ����. O docu-

mento requisitou à Prefeitura a 

construção de um Pronto Socorro 

�nfanti� onde atua�mente é o 

Ve�ório Municipa�.

Para fazer ta� pedido, o par�a-

mentar �evou em consideração a 

necessidade de amp�iar o atendi-

mento aos cidadãos na área da 

saúde, uma vez que parte da po-

pu�ação jandirense ainda precisa 

se des�ocar para os grandes cen-

tros para ser atendida. No texto, 

Toninho enfatizou: “garantiremos 

a nossas crianças um desenvo�-

vimento saudáve�, combatendo e 

prevenindo, desde o início, os ín-

dices de morta�idade infanti� e 

desnutrição através do acompa-

nhamento de profissionais espe-

cia�izados”.

Construção de PS Infantil

Saúde foi um dos assuntos que mais
chamou a atenção dos vereadores
Pesquisas reve�am que a saúde é uma das maiores apreensões da popu�ação brasi�eira – e na cidade de Jandira não 

é diferente. Cientes acerca dessa demanda, os par�amentares se empenharam em promover o aprimoramento do se-

tor, por intermédio da e�aboração de projetos e da remessa de requerimentos ao poder executivo.
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A Câmara Municipa� de Jandira apro-

vou o requerimento ���/��, de autoria 

de Luciano Antonio Barbieri (PTB), du-

rante a ��ª sessão ordinária da 

Câmara Municipa� de Jandira, dada 

em �� de outubro de ����. O docu-

mento so�icitou, com urgência, a con-

tratação de médico neuro�ogista para 

atuar na cidade.
Em p�enário, o vereador sintetizou: 

“eu tenho sido questionado em re�a-

ção à Saúde, principa�mente quando 

se trata de neuro�ogista. Nós não te-

mos, hoje, em nosso munícipio um 

médico neuro�ogista para atender na 

rede. E as pessoas, muitas vezes, 

não têm condições de pagar [uma 

consu�ta]. Em toda a nossa região há 

a fa�ta desse profissiona�. [...] Por is-

so, estou so�icitando ao prefeito muni-

cipa� a contratação ou o concurso pa-

ra que nós possamos ter esse médico 

na rede”. 
O par�amentar exp�icou que existe 

uma grande demanda pe�a especia�i-

dade em Jandira. Exemp�ificou ainda 

que, em situações de emergência, o 

quadro dos pacientes pode se agra-

var e gerar graves seque�as caso não 

recebam o atendimento adequado a 

tempo.

Concurso para médico neurologista
Saúde

Mais fisioterapeutas
O vereador Marcos da Si�va Ferreira 

(PRB), o “Beda”, apresentou à Câmara 

Municipa� de Jandira o requerimento 

���/��, no qua� pediu ao poder executi-

vo a contratação de fisioterapeuta, em 

caráter emergencia�, para o município. 

Aprovada na ��ª sessão ordinária, em 

�� de setembro de ����, a proposta foi 

encaminhada ao prefei to Pau�o 

Fernando Barufi da Si�va (PTB).
De acordo com Beda, vários munícipes 

apontaram a escassez de fisioterapeu-

tas no município, o que o impu�sionou a 

desenvo�ver o documento. “Os fisiote-

rapeutas foram embora, acho que fica-

ram dois ou três, porque as cidades vizi-

nhas estão oferecendo sa�ários maio-

res. Por isso, eu queria que o responsá-

ve� pe�a pasta [da Saúde] fizesse novos 

concursos e igua�asse o sa�ário, pe�o 

menos com �tapevi e Carapicuíba, para 

que esses profissionais passassem [no 

concurso] e ficassem aqui na nossa re-

de”, desabafou em p�enário.

O par�amentar aproveitou a oportunida-

de para so�icitar que, para�e�amente a 

ta� contratação emergencia�, um con-

curso púb�ico também fosse rea�izado a 

fim de garantir o preenchimento efetivo 

das vagas. Ressa�tou ainda a importân-

cia dos profissionais de fisioterapia, �em-

brando que e�es são essenciais no pro-

cesso de desenvo�vimento ou recupe-

ração das capacidades motora, física e 

emociona� dos pacientes.

Na ��ª sessão ordinária, ocorrida em 

�� de janeiro de ����, o requerimento 

��� / ��  passou  pe �a  Câmara 

Municipa� de Jandira. E�aborado pe�o 

presidente da Casa, Rogério Batista 

d a  S i � v a  ( M D B ) ,  o  “ G é r i o 

Cabe�eireiro”, o documento requisi-

tou à Prefeitura a contratação ou o re-

manejamento de um dentista para a 

Unidade Básica de Saúde (UBS) do 

Sagrado Coração.

Como justificativa, o vereador afir-

mou que a unidade ainda não dispõe 

da referida especia�idade. “O bairro 

em questão é onde se encontra o mai-

or número de pessoas idosas do mu-

nicípio – muitas com dificu�dade de �o-

comoção, comp�icando a ida a outras 

unidades de bairros próximos para a 

rea�ização do tratamento [odonto�ó-

gico]”, comparti�hou. Por intermédio 

do mesmo documento, o par�amentar 

aproveitou para requisitar a contrata-

ção de um vigia para cuidar da UBS.

Contratação de odontologista
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Em constante diá�ogo com a Secretaria de 

Segurança Púb�ica do Estado e com o comando da 

Guarda Civi� Municipa�, os vereadores jandirenses 

obtiveram acesso e puderam ana�isar os dados esta-

tísticos de crimina�idade do município. Com esses nú-

meros em mãos, propuseram a�ternativas e pensa-

ram propostas para a área. Confira a�guns destaques 

do semestre.

O requerimento ���/��, redigido pe�o 

vereador Joseni�do Ribeiro de Freitas 

(PR), o “Véinho”, foi aprovado pe�a 

Câmara Municipa� durante a ��ª ses-

são ordinária, dada em �� de agosto 

de ����. O documento so�icitou ao po-

der executivo a compra de drones pa-

ra a Guarda Civi� Municipa� de 

Jandira.

“Eu vi a�gumas cidades que estão uti-

�izando drones como uma ferramenta 

de traba�ho para a Guarda, que é pa-

ra acompanhar, inspecionar [...]. Dá 

para fazer um traba�ho exce�ente, en-

tão estamos pedindo [os drones] pa-

ra que nós possamos acompanhar a 

tecno�ogia. Temos que avançar, te-

mos que ir para frente. Eu acho que is-

so é uma coisa muito boa para nossa 

segurança púb� ica”,  defendeu 

Véinho.

O par�amentar a�egou que tais equi-

pamentos podem ser uti�izados tanto 

em po�iciamentos preventivos rea�i-

zados pe�a Secretaria de Segurança 

Púb�ica, quanto nos monitoramentos 

de áreas de risco conduzidos pe�a 

Defesa Civi�. Para e�e, as imagens aé-

reas obtidas pe�os drones podem con-

tribuir significativamente na organi-

zação e no p�anejamento estratégico 

de ações.

Segurança preocupou poder
legislativo municipal

Compra de drones

Segurança
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O presidente da Câmara Municipal de 

Jandira Rogério Batista da Silva (MDB), 

o “Gério Cabeleireiro”, apresentou dois 

requerimentos durante a ��ª sessão or-

dinária, dada em �� de novembro de 

����. O de número ���/�� solicitou à 

Prefeitura a construção de uma 

base de apoio da Guarda Civil 

Municipal na Praça Rosa Emília, 

em frente ao Corredor Oeste e à 

Estação Ferroviária do Sagrado 

Coração. Segundo o presidente, 

seu documento foi feito em virtude das 

diversas reclamações de munícipes, 

que relatam uma onda crescente de as-

saltos na região. 

Construção de
base da GCM

Segurança
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Cidadãos que contribuíram de a�guma 

forma para o desenvo�vimento da cida-

de foram prestigiados na ocasião.

No dia �� de dezembro de ����, a Câmara 

Municipa� de Jandira foi pa�co de uma 

Sessão So�ene que reuniu autoridades mu-

nicipais, figuras púb�icas e a popu�ação em 

gera�. O evento foi rea�izado em comemo-

ração ao ��º aniversário da emancipação 

po�itico-administrativa do munícipio.
O primeiro a fa�ar foi o presidente da Casa 

Rogério Batista da Si�va (MDB), o “Gério 

Cabe�eireiro”. A�ém de saudar a cidade, 

Gério fez uma breve homenagem ao eman-

cipador e ex-prefeito C�écio So�dé, que fa-

�eceu no início do ano. “Fica aí o exemp�o 

para nós que somos po�íticos, que esta-

mos sentados na cadeira hoje – vereado-

res, prefeito. Um homem naque�a idade 

chorando e batendo no peito ao dizer que 

amava a cidade onde morava. É uma satis-

fação tremenda honrar esse homem”, de-

c�arou o presidente após a apresentação 

de um vídeo feito em memória a C�écio 

So�dé. Um dos fi�hos do finado emancipa-

dor, C�áudio So�dé, também usou a tribuna 

por a�guns minutos para discorrer sobre o 

�egado do pai e agradecer a homenagem 

póstuma.

Os demais par�amentares da Câmara 

Municipa� se va�eram da Sessão So�ene 

para homenagear a�guns cidadãos que 

têm contribuído para o desenvo�vimento 

de Jandira ao �ongo dos anos. O vereador 

Antonio dos Santos O�iveira (PV), o “Toni-

nho Amizade” prestigiou o secretário 

A�tamir Cypriano, mais conhecido como 

Mi. “A cidade de Jandira me aco�heu, eu de-

vo tudo a e�a”, comentou o secretário Mi na 

tribuna.
Joseni�do Ribeiro de Freitas (PL), o “Véi-

nho”, entregou o títu�o de cidadania à se-

nhora Maria das Graças Dias de Souza, 

uma das primeiras moradoras da Vi�a Popi. 

“Essa mu�her guerreira representa uma se-

gunda mãe para mim”, confidenciou 

Véinho. Enquanto o vereador Rodrigo 

Francisco Rosa de Jesus Fe�ipe (MDB), o 

“Bi�isca da Feira”, homenageou o po�icia� 

mi�itar e professor Edmi�son Ventura 

Monteiro. “Conheci esse cara faz muito 

tempo. E�e é po�icia� aposentado e sempre 

conversava comigo, me dava conse�hos”, 

dec�arou Bi�isca em p�enário.

O vereador Frank�in Venancio da Si�va 

Netto (PSC) entregou a honraria para duas 

pessoas que marcaram sua vida e o cotidi-

ano do município. A senhora Maria 

Armanda do Va�e, conhecida carinhosa-

mente por parte dos moradores da Vi�a 

Ercí�ia como vó Armanda. “Eu tive a opor-

tunidade de ser criado por três avós. E es-

sa era a avó da rua toda, de todos os meni-

nos e meninas, de todos os jovens”, com-

parti�hou Frank�in durante a sessão. O se-

gundo homenageado foi o senhor Basí�io 

João Ferreira, empreendedor vindo de 

Portuga� que tem contribuído para a eco-

nomia e geração de empregos na região.
Luciano Barbieri (PTB) prestigiou duas mu-

�heres pe�o traba�ho desenvo�vido em 

Jandira. �rene Carneiro da Si�va Souza foi 

esco�hida por integrar a Pastora� da 

Sobriedade Força e Luz, na Paróquia São 

Francisco. “Hoje nós temos em nosso mu-

nicípio centenas de pessoas que foram �i-

bertas das drogas e do á�coo� pe�o traba�ho 

que e�a e o grupo de�a exercem. Há famí�i-

as que foram restauradas pe�o traba�ho 

gratuito dessa mu�her”, contou Barbieri na 

tribuna. Já Danie�e Pires Gouvêa foi hon-

rada pe�a atuação na Organização da 

Soc iedade Civ i �  (OSC)  Tenda da 

So�idariedade, que promove a inc�usão e a 

capacitação de pessoas em vu�nerabi�ida-

de socia�. Por fim, o vereador Si�vair 

Soares de Brito (Patriotas), o “Si�vio 

Cabe�eireiro”, agraciou o apósto�o Car�os 

Gerônimo Si�va dos Santos com o títu�o de 

cidadão jandirense. “E�e é uma pessoa 

usada por Deus para ajudar os outros”, re-

sumiu Si�vio no momento da entrega do 

pergaminho.

O p�enário também contou com a presen-

ça de figuras da oposição e do governo, 

em mais uma demonstração do espírito de-

mocrático da instituição. O ex-prefeito 

Gera�do Teotônio da Si�va (PV), o “Gê”, 

aproveitou a oportunidade para agradecer 

à cidade que o abrigou aos sete anos de 

idade e cobrar me�horias nas po�íticas pú-

b�icas municipais. Por sua vez, o prefeito 

Pau�o Fernando Barufi da Si�va (PTB) fez 

um breve ba�anço da sua gestão e deixou 

uma mensagem de união e esperança pa-

ra a popu�ação jandirense nesse fim de 

ano.

Sessão Solene celebra emancipação
de Jandira

Sessão  Solene
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Atendimentos serão rea�izados até 

o dia �� de maio e podem ser agen-

dados diretamente no site do TRE-

SP

A Justiça E�eitora� prorrogou o prazo 

do cadastramento biométrico nos 

��� municípios pau�istas onde o pro-

cedimento foi obrigatório em ����. 

Em Jandira, os e�eitores terão até o 

dia �� de maio de ���� para revisar 

os dados cadastrais e fazer a co�eta 

biométrica, regu�arizando a situação 

e�eitora�.

Quem ainda não fez a biometria, de-

ve agendar o atendimento no site do 

Tribuna� Regiona� E�eitora� (TRE-SP) 

e comparecer na data e hora marca-

das, tendo em mãos o documento de 

identidade origina� com foto, um com-

provante de endereço recente – emi-

tido nos ú�timos três meses – e o títu-

�o de e�eitor, se tiver.

Lembrando que o e�eitor que não fi-

zer o cadastramento biométrico terá 

o títu�o cance�ado. Sem e�e, o cida-

dão não pode fazer empréstimos em 

bancos púb�icos, renovar matrícu�a 

em estabe�ecimento oficia� de ensi-

no, inscrever-se em concursos púb�i-

cos, tampouco votar ou obter passa-

porte.

Para mais informações sobre a pror-

r o g a ç ã o ,  a c e s s e  o  s i t e 

http://www.tre-sp.jus.br/ ou �igue para 

Centra� de Atendimento ao E�eitor (nú-

mero ���). A ���° Zona E�eitora� fica 

na Avenida Antonio Barde��a, ���, no 

Jardim São Luiz, em Jandira. Evite fi-

�as e não deixe a biometria para a ú�ti-

ma hora, afina� a digita� de cada um 

faz a diferença no processo demo-

crático.

Justiça Eleitoral prorroga prazo do
cadastramento biométrico

Biometria
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