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Presidente pede readequação de 
quadra e nova academia ao ar livre

A Câmara Municipal de Jandira realizará Concurso Público de Provas e/ou 
Provas e Títulos, para o preenchimento dos Cargos Públicos criados no 
quadro de cargos da Casa. As inscrições serão realizadas na modalidade 
INTERNET, diretamente pelo candidato no site www.igecs.org.br a 
partir das 08h00 do dia 04 de março de 2020 até as 23h59 do dia 06 de 
abril de 2020.

Parlamentar chama a atenção para 
obras de drenagem no Jardim Stella 
Maris

Requerimento cobra Programa 
Parceiros do SAMU nas escolas de 
Jandira

Vereador quer incentivar criação de 
novas empresas em Jandira

Estatuto de proteção aos animais 
domésticos é aprovado pela Câmara

Parlamentar quer academia ao ar livre 
e playground no Jardim Dolores 
Paschoalin

Vereadores reivindicam independência 
do SAMU jandirense

Projeto que prioriza atendimento 
psicológico a jovens vítimas de abuso 
passa pela Câmara

Câmara reajusta vale alimentação dos 
servidores do Legislativo Municipal

Requerimento exige cumprimento de 
lei que torna todo assento preferencial

Vereador pede estacionamento par ou 
ímpar na Rua Willian Waddel no Centro
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DESTAQUEDESTAQUE

Câmara Municipal de Jandira
realiza novo Concurso Público



A Câmara Municipal de Jandira realiza-

rá Concurso Público de Provas e/ou 

Provas e Títulos, para o preenchimen-

to dos Cargos Públicos criados no qua-

dro de cargos da Casa. As inscrições se-

r ã o r e a l i z a d a s  n a m o d a l i d a d e 

�NTERNET, diretamente pelo candida-

to no site www.igecs.org.br , a par-

tir das ��h�� do dia �� de março de 

���� até as ��h�� do dia �� de abril de 

����.
Todas as divulgações e informações so-

bre o presente Concurso Público serão 

disponibilizadas no site www.igecs-

.org.br , a partir da data de abertura 

das inscrições. Portanto, o acompa-

nhamento de todas as publicações é 

de inteira responsabilidade dos candi-

datos. 
O certame apresenta vagas para os ní-

veis Fundamental, Médio e Superior 

completos e as taxas de inscrição vari-

am entre R��� e R���. Já é possível 

consultar pela �nternet o edital com-

pleto e a tabela de cargos – contendo 

mais detalhes sobre cada cargo dispo-

nível, número de vagas, requisitos mí-

nimos, vencimentos, jornada de tra-

balho, valor da inscrição e conteúdo 

programático das provas.

As inscrições devem 

ser feitas pela �nternet 

entre os dias �� de 

março e �� de abril
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Câmara Municipal de Jandira realiza
novo Concurso Público



A Câmara Municipal de Jandira aprovou os do-

is requerimentos colocados pelo presidente 

da Casa Rogério Batista da Silva (MDB), o “Gé-

rio Cabeleireiro”, durante a �ª sessão ordiná-

ria dada em �� de fevereiro de ����. O primei-

ro documento, de número ��/����, solicitou à 

prefeitura a readequação, cobertura e coloca-

ção de alambrado na quadra da EMEB Mariano 

Marcelino Nascimento, no Jardim Sagrado 

Coração.
O parlamentar justificou que a quadra em 

questão se encontra deteriorada, o que difi-

culta a prática de exercícios dos alunos. “Em 

dias de chuva ou sol intenso, muitas vezes as 

crianças ficam impossibilitadas de fazer as ati-

vidades, devido ao estado atual e inadequado 

da quadra”, desabafou.
Por sua vez, o requerimento ��/���� sugeriu a 

instalação de uma academia ao ar livre num 

terreno existente na Rua Tiradentes, na Vila 

Godinho. Dessa vez, o presidente argumen-

tou que os moradores da região reclamam da 

falta de local adequado para a prática de exer-

cícios físicos. Além disso, a implantação da 

academia evitaria o descarte irregular de entu-

lho na área mencionada.

Os requerimentos foram aprovados na �ª sessão ordinária do 

ano e seguiram para as mãos do prefeito Paulo Barufi
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e nova academia ao ar livre
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O requerimento ��/����, re-

digido pelo vereador Antônio 

dos Santos Oliveira (PV), o 

“Toninho Amizade”, passou 

pela Câmara Municipal de 

Jandira na �ª sessão ordiná-

ria, ocorrida em �� de feve-

reiro de ����. O documento 

indicou à Prefeitura a cons-

trução de duas canaletas de 

drenagem, bem como a reti-

rada de uma lombada, na 

Rua �� de novembro, locali-

zada no Jardim Stella Maris. 

O vereador explicou que essa 

é uma demanda dos próprios 

moradores, uma vez que a 

rua citada não tem um siste-

ma adequado de captação de 

águas pluviais, o que culmi-

na em alagamentos na re-

gião. “A retirada da lombada, 

por sua vez, vai impedir que a 

água entre em casas próxi-

mas”, acrescentou Toninho.
Na mesma ocasião, outro re-

quer imento colocado por 

Toninho foi o de número 

��/����, no qual solicitou a 

instalação de portas nos ba-

nheiros masculino e femini-

no do terminal rodoviário, lo-

ca l i zado na Rua R i ca r te 

Sewaybricker, no Centro de 

Jandira. O parlamentar afir-

mou que o pedido foi feito pa-

ra que os cidadãos possam 

usufruir das instalações do 

terminal com mais privacida-

de e respeito.

Na �ª sessão ordinária da 

Câmara Municipal de Jandira, 

realizada em �� de fevereiro 

de ����, o vereador Marcelo 

Marques de Souza (DEM), o 

“Marcelinho”, apresentou os re-

querimentos �� e ��/����. 

Ambos os textos foram apro-

vados pelos seus pares e se-

guiram para a apreciação do 

prefeito Paulo Fernando Barufi 

da Silva (PTB).
No primeiro, Marcelinho requi-

sitou a realização de um estu-

do com mapeamento dos gal-

pões e empresas desativadas 

em Jandira. A medida tem o ob-

jetivo de, por meio de incenti-

vos fiscais, atrair investimen-

tos e estimular a criação de no-

vas empresas no município, vi-

sando à geração de empregos. 

“Tal solicitação se faz necessá-

ria para atender ao pedido [de 

parte] da população que está 

sem emprego e renda, passan-

do por dificuldades financei-

ras”, explicou.
Já no segundo documento, o 

parlamentar pediu à Prefeitura 

o retorno de alguns eventos pa-

ra a cidade, como a festa nor-

destina e o rodeio, assim como 

a continuidade da festa junina. 

Ele argumentou que tais inicia-

tivas são de suma importância, 

pois atraem visitantes e inves-

timentos, assim como movi-

mentam o comércio local.

O vereador Luciano Antônio 
Barbieri (PTB) submeteu dois re-
querimentos à Câmara Municipal 
de Jandira durante a �ª sessão or-
dinária, ocorrida no dia �� de feve-
reiro de ����. Aprovados pela 
Casa na data, ambos seguiram pa-
ra a devida análise do poder exe-
cutivo.  No documento ��/����, 
Barbieri requisitou, em caráter de 
urgência, a implantação do 
Programa Parceiros do SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência) em todas as escolas da 
rede pública de Jandira. 
Ele esclareceu que o projeto pre-
tende difundir as práticas de pri-
meiros socorros e conscientizar 

crianças e adolescentes sobre os 
riscos causados por trotes ao 
SAMU. “Tal solicitação se faz ne-
cessária para levar, principalmen-
te as crianças, ao entendimento 
da relevância do trabalho do 
SAMU, compreendendo seu funci-
onamento de forma lúdica”, res-
saltou.
O outro requerimento elaborado 
por Barbieri foi o ��/����, no qual 
cobrou rondas diárias da Guarda 
Civil Municipal no Tablado, situa-
do no Jardim Alvorada. Para fazer 
tal pedido, o parlamentar levou 
em consideração o grande fluxo 
de pessoas no local.

Parlamentar chama a atenção para obras de drenagem no Jardim Stella Maris

Vereador quer incentivar criação de novas empresas em Jandira

Requerimento cobra
Programa Parceiros do
SAMU nas escolas de
Jandira
A iniciativa objetiva
popularizar as práticas
de primeiros socorros e
conscientizar crianças e
adolescentes sobre os
prejuízos causados por
trotes à instituição

Preocupado com o período de chuvas, Toninho Amizade pediu a construção de canaletas de drenagem e a retirada de lombada na Rua �� de novembro

Medida proposta pelo vereador Marcelinho tem o intuito de gerar mais empregos no município
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Em fevereiro, o benefício passará de R���� para R���� mensais

A Câmara Municipal de Jandira 

ap rovou po r unan im idade o 

Projeto de Resolução ��/��, ela-

borado pelo presidente Rogério 

B a t i s t a  d a  S i l v a 

( M D B ) ,  o  “ G é r i o 

Cabe le i r e i ro ”, du-

rante a �ª sessão or-

dinária em �� de feve-

reiro de ����. O tex-

to concedeu o au-

mento do vale al i-

mentação aos servi-

dores da Casa. 
Com a aprovação em 

plenário, o benefício 

passa de R���� para R���� já no 

mês de fevereiro. Em plenário, 

Gério falou sobre a importância 

de valorizar o funcionário públi-

co e melhorar suas condições de 

trabalho. “Na medida do possí-

vel, faremos sempre o que esti-

ver ao nosso alcance”, destacou.
Durante a sessão, os demais par-

lamentares parabenizaram a ini-

ciativa do atual chefe do poder le-

gislativo municipal. “É muito im-

portante ter um presidente que 

trata seus funcionários com res-

peito e dignidade”, ressaltou o 

vereador Franklin Venancio da 

Silva Netto (PSC) no momento 

de discussão do projeto.

Na �ª sessão ordinária da 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Jandira, realizada em �� de 
fevereiro de ����, o verea-
dor Rodrigo Francisco Rosa 
de Jesus Felipe (MDB), o “Bi-
lisca da Feira”, colocou em 
apreciação o requerimento 
��/��. Aprovado na ocasião 
pelos demais pares, o docu-
mento pediu à Prefeitura a 
construção de uma acade-
mia ao ar livre e de um play-
ground numa área existente 
na Viela Paloma Carolina, no 
Jardim Dolores Paschoalin.

O parlamentar explicou que 
a solicitação partiu dos pró-
prios moradores da região. 
Segundo ele, atualmente o 
espaço é usado apenas como 
estacionamento, mas pode-
ria ser mais bem utilizado no 
futuro. “Estou nessa luta des-
de ����. Já tem um ano e dois 
meses que fizeram a base pa-
ra instalar a academia, mas a 
área está funcionando como 
estacionamento de carro ve-
lho. Hoje estou cobrando o 
Prefeito e o secretário, por-
que também estou sendo co-

brado pela população”, de-
fendeu.
Bilisca acredita que a cons-
trução das duas instalações 
pode garantir mais qualida-
de de vida aos munícipes. Os 
adultos, por exemplo, teriam 
um lugar adequado para a 
prática de atividades físicas, 
enquanto as crianças brinca-
riam num lugar mais seguro. 
Após passar pela Casa, o re-
querimento foi remetido ao 
pre fe i to Pau lo Fernando 
Barufi da Silva (PTB).

Câmara reajusta vale alimentação
dos servidores do Legislativo Municipal

Parlamentar quer academia ao ar livre e playground no
Jardim Dolores Paschoalin
Requerimento escrito por Bilisca da Feira foi aprovado na �ª sessão ordinária e encaminhado ao poder executivo
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Segundo Silvio Cabeleireiro, munícipes de Jandira têm reclamado a respeito do não cumpri-

mento de lei de sua autoria, aprovada no fim do ano passado

O ve reado r S i l va i r 

Soares de Brito (Pa-

t r i o t a s ) , o “ S i l v i o 

Cabe le i r e i r o ”, sub-

m e t e u  à  C â m a r a 

Municipal de Jandira 

o  r e q u e r i m e n t o 

��/�� durante a �ª 

s e s s ã o o r d i n á r i a , 

ocorrida no dia �� de 

f eve re i r o de ���� . 

Por intermédio do do-

cumento, cobrou o 

cumprimento da Lei 

�.���, de �� de no-

vembro de ����, por 

p a r t e d a e m p r e s a 

Benfica BBTT. 

Ao justif icar a reivin-

dicação, o parlamen-

tar disse ter recebido 

d i v e r s a s r e c l a m a-

ções dos muníc ipes 

sobre o não cumpri-

mento da referida lei 

na cidade. Ela esta-

beleceu que todos os 

assentos dos veícu-

los do transporte cole-

tivo público passari-

am a ser de uso prefe-

rencial a idosos, ges-

tantes, pessoas com 

crianças de colo, com 

deficiência ou mobi-

l idade reduzida. 

“O propós i to dessa 

lei foi faci l i tar a vida 

d a s p e s s o a s . [ . . . ] 

Mas ela não está sen-

do ap l i cada , cont i-

nua o mesmo trans-

torno. Espero que o 

Executivo notif ique a 

empresa Benfica, ca-

so contrário eu serei 

o b r i g a d o a c o r r e r 

atrás dos nossos dire-

itos. Vou ir lá pesso-

a lmen te f i s c a l i z a r, 

para que a lei seja en-

fim cumprida”, desa-

bafou Silvio em ple-

nário.

O requerimento ��/�� foi colo-

cado em votação e aprovado 

pela Câmara Municipal de 

Jandira na �ª sessão ordiná-

ria, acontecida em �� de feve-

reiro de ����. Redigido pelos 

vereadores Josenildo Ribeiro 

de Freitas (PL), o “Véinho”, e 

Marcos Danilo de Sousa (PV), 

o “Markinhos”, o texto suge-

riu que a Prefeitura solicite, 

junto ao Governo Federal, a in-

dependência do SAMU (Servi-

ço de Atendimento Móvel de 

Urgência) para o município de 

Jandira.
Embora reconheçam a impor-

tância do trabalho desenvol-

vido pelo SAMU na região, os 

parlamentares reclamaram 

da lentidão do atendimento 

em alguns casos. Eles acredi-

tam que a independência do 

SAMU Jandira – que tem uma 

base no Centro e conta, atual-

mente, com três novas ambu-

lâncias – vai garantir mais 

qualidade e agilidade aos ser-

viços prestados.
Durante a sessão, Véinho co-

m e n t o u :  “ Va m o s  p a r a 

Brasília amanhã (��/��) e eu 

vou entregar um ofício na 

mão do nosso deputado fede-

ral para que ele possa falar 

com os responsáveis do 

Ministério da Saúde, com o 

Presidente da República, pa-

ra que se tome uma providên-

cia. Dizem que o processo é 

caro, mas se gastarmos um 

valor razoável e tivermos o 

trabalho feito aqui vai ser mui-

to melhor, pois vamos salvar 

mais vidas”.

Requerimento exige cumprimento de
lei que torna todo assento preferencial

Vereadores reivindicam independência do SAMU jandirense
Medida visa reduzir tempo de espera dos atendimentos e melhorar a qualidade dos serviços prestados na cidade
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Elaborado pelo vereador Franklin Venancio, texto visa estabelecer as normas de proteção, de-

fesa e controle de animais domésticos em Jandira

A Câmara Municipal de Jandira apro-
vou, com �� votos favoráveis, o 
Projeto de Lei ��/�� durante a �ª ses-
são ordinária, realizada em �� de fe-
vereiro de ����. Submetido pelo ve-
reador Franklin Venancio da Silva 
Netto (PSC), o texto propôs o 
Estatuto de Proteção, Defesa e 
Controle das Populações de Animais 
Domésticos ao município, cuja finali-
dade é estabelecer as normas envol-
vendo a proteção, defesa e bem estar 

animal. 
De modo abrangente, a matéria abor-
da aspectos diversos da questão, es-
tabelecendo suas respectivas nor-
mas. Pode-se citar, por exemplo: ca-
dastramento, registro e identifica-
ção de animais; controle populacio-
nal e credenciamento de estabeleci-
mentos veterinários; deveres de cui-
dadores e proprietários; comerciali-
zação; condução de animais em lo-
gradouros e vias públicas; resgate, 
recolhimento e destinação, etc. 
Em plenário, o parlamentar aprovei-
tou para ressaltar a importância des-
se conjunto de regras – não só para a 
população animal, mas para a socie-
dade jandirense como um todo. “É 
um projeto amplo (contém ��� arti-
gos) que vai contemplar nossa cida-
de e os animais domésticos – não são 
os animais silvestres. Nesse projeto 
de lei, a gente fala um pouco sobre a 
quantidade de animais, o bem estar 

deles. É preciso avaliar todo o tipo de 
coisa para que a gente possa domes-
ticar com o maior carinho possível e 
para que as pessoas tenham mais 
consciência do bem estar que devem 
oferecer”, comentou Franklin em ple-
nário. Após a aprovação na Casa, o 
texto seguiu para sanção ou veto do 
prefeito Paulo Fernando Barufi da 
Silva (PTB).
Na mesma data, o vereador também 
apresentou dois requerimentos. No 
primeiro, de número ��/��, pediu a 
realização de obras no Posto de 
Saúde do Brotinho, visando dar aces-
sibilidade a deficientes, idosos e pes-
soas com mobi l idade reduzida. 
Requisitou ainda a abertura de uma 
sala para atendimento médico no an-
dar térreo. Por sua vez, o requeri-
mento ��/�� indicou a instalação de 
uma academia ao ar livre na Rua José 
Bonifácio, na Vila Ouro Verde, próxi-
mo à quadra poliesportiva.

O vereador Marcos Danilo de 
Sousa (PV), o “Markinhos”, 
a p r e s e n t o u  à  C â m a r a 
Municipal de Jandira o reque-
rimento ��/�� na �ª sessão or-
dinária, ocorrida no dia �� de 
fevereiro de ����. O docu-
mento mencionado requer 
que a Prefeitura providencie, 
junto à secretaria responsá-
vel, o estudo e a implantação 
de bueiros inteligentes no mu-
nicípio.
O parlamentar frisou que os 
resíduos sólidos acumulados 
nos bueiros comuns acarre-
tam inúmeras ocorrências de 
alagamentos e enchentes du-

rante o período de chuvas. 
Por isso, segundo ele, a ado-
ção de tal tecnologia em 
Jandira seria fundamental. 
Quando os requerimentos fo-
ram colocados em discussão, 
Markinhos aproveitou a opor-
tunidade para explicar o fun-
cionamento e a importância 
do sistema.
Ele sintetizou: “Acredito que 
alguns vereadores já viram 
em cidades do interior o que 
se chama bueiro inteligente. 
Ele vai dentro do bueiro. [...] 
A própria máquina retira o ces-
to coletor, já vira dentro do ca-
minhão e coloca no lugar no-

vamente. Então se você usa-
va quatro funcionários para 
fazer a limpeza, hoje você vai 
usar dois. E é algo simples, eu 
estava vendo no vídeo, é 
igual àquelas telas de quadra 
de futebol. Eles fazem a arma-
ção, colocam as telas em vol-
ta, a água passa, a sujeira fi-
ca. A máquina vai lá e retira 
os resíduos do cesto. Então 
eu vou pedir para o prefeito 
analisar [o requerimento] 
com carinho, porque a limpe-
za desse bueiro é bem práti-
ca”.

Estatuto de proteção aos animais
domésticos é aprovado pela Câmara

Parlamentar sugere adoção de bueiros inteligentes em Jandira
Proposta por Markinhos, implantação de cestos coletores pretende prevenir entupimentos e

facilitar a manutenção de bueiros
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Medida ind icada pe lo vereador 

Wanderlei Pato pretende evitar trans-

tornos aos moradores do bairro, que re-

clamam de estacionamento irregular

Na �ª sessão ordinária da 

Câmara Municipal de Jandira, 

o Projeto de Lei ��/�� foi apro-

vado com �� votos. A matéria, 

redigida pelo vereador Silvair 

Soares de Brito (Patriotas), o 

“Silvio Cabeleireiro”, propôs 

que crianças e adolescentes 

vítimas de abuso ou explora-

ção sexual tenham prioridade 

no atendimento psicológico 

em Jandira.
A propositura prevê que o tra-

tamento psicológico imediato 

será assegurado, assim que 

solicitado pelo órgão compe-

tente, às crianças e jovens 

que procurarem ou forem en-

caminhados ao Conselho 

Tutelar da cidade. “Para usu-

fruir da prioridade prevista 

nesta Lei é obrigatória a apre-

sentação dos documentos pes-

soais, laudo médico e encami-

n h a m e n t o  a o  r e f e r i d o 

Serviço”, concluiu o texto, 

que segue agora para as mãos 

do Prefeito Paulo Fernando 

Barufi da Silva (PTB).

Vereador pede estacionamento par ou ímpar na Rua Willian Waddel no Centro

O requerimento ��/��, apre-
sen tado pe l o ve reado r 
Wanderlei Lopes dos Reis 
(PTB), o “Wanderlei Pato”, 
foi aprovado durante a �ª 
sessão ordinária da Câmara 
Municipal de Jandira, dada 

em �� de fevereiro de ����. 
Nele, Pato requisitou a im-
plantação de um estaciona-
mento, em formato “par ou 
ímpar ”, na Rua Wi l l i an 
Wa d d e l ,  l o c a l i z a d a n o 
Centro.
O parlamentar argumentou 
que a maior parte da rua 
tem garagens e comércios 
em ambos os lados e que, de-
vido ao estacionamento irre-
gular de carros, os morado-
res vêm sofrendo dificulda-
des para estacionar os pró-
prios veículos. Para Pato, o 
impasse pode ser resolvido 
com a implantação do esta-
cionamento “par ou ímpar”, 
no qual em dias pares é per-
mitido parar de um lado da 
via e em dias ímpares só é 
permitido do outro lado. 
“Certamente essa medida 

evitará transtornos aos mo-
radores do bairro”, defen-
deu.
Outro documento colocado 
pelo vereador na ocasião foi 
o de número ��/��, no qual 
solicitou a reforma do can-
teiro central da Via Mauri 
Sebastião Barufi, que liga 
as cidades de Jandira e 
�tapevi. Para fazer tal pedi-
do, Pato levou em conside-
ração a grande circulação 
de motoristas e pedestres 
no lugar. Segundo ele, além 
do embelezamento urba-
nístico, a reforma facilitaria 
a travessia de pedestres, da-
ria mais acessibilidade a ca-
deirantes e pessoas com mo-
bilidade reduzida e, por con-
seguinte, traria menos ris-
cos à vida daqueles que pas-
sam pelo local.

Projeto que prioriza atendimento psicológico a jovens
vítimas de abuso passa pela Câmara
De autoria do vereador Silvio Cabeleireiro, propositura foi encaminhada para a análise do poder executivo
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