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Câmara Municipal de Jandira estabelece normas 
para a reabertura parcial da instituição

No dia �� de agosto de ����, a Câmara Municipal de Jandira 

publicou o Ato da Mesa nº ��/��, que dispôs sobre a retomada 

parcial das atividades presenciais na instituição, respeitando as 

medidas de controle à COVID-��
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No dia �� de agosto de ����, a Câmara Municipal de Jandira publicou 

o Ato da Mesa nº ��/��, que dispôs sobre a retomada parcial das 

atividades presenciais na instituição. 

Embora o horário de atendimento ao público tenha sido 

normalizado, só é permitido o atendimento de uma pessoa por vez 

em cada ambiente. Além disso, para garantir a segurança de 

funcionários e munícipes, todas as medidas de contenção à COVID-

�� devem ser respeitadas – como uso de máscara de proteção, 

disponibilização de álcool em gel e aferição da temperatura 

corporal.

No que diz respeito às sessões ordinárias e audiências públicas, o 

texto define que serão realizadas com público reduzido, com 

ocupação máxima de ��% da capacidade do plenário da Casa e 

espaçamento entre fileiras e assentos – uma fileira sim, outra não; e 

um lugar sim, outro não. Todavia, os demais eventos coletivos 

permanecem temporariamente suspensos.

O referido Ato foi assinado por todos os membros da Mesa Diretora. 

Visite o site https://camarajandira.sp.gov.br para ter acesso à 

integra do documento e se informar sobre as demais medidas 

adotadas no processo de retomada das atividades parlamentares 

no Legislativo jandirense.

Ato nº 25/20 estabeleceu os procedimentos a serem colocados em prática no processo de reabertura parcial 
do órgão

Câmara dene medidas de controle à COVID-19 
na retomada das atividades presenciaisVID-19C
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A Câmara Municipal de Jandira aprovou o requerimento 
���/�� na ��ª sessão ordinária, realizada em �� de agosto de 
����. Elaborado pelo presidente Rogério Batista da Silva 
(PTB), o “Gério Cabeleireiro”, o texto solicitou à Prefeitura a 
adequação e implantação de um Pronto Socorro Infantil na 
Rua Salomão Barjud, no Centro de Jandira. 
O prédio abriga atualmente o Centro de Combate à COVID-
��. Dessa forma, Gério pretende que toda a estrutura 

organizada no lugar seja reaproveitada após o fim da 
pandemia, em prol dos cidadãos jandirenses. “O local em 
questão já era utilizado anteriormente como Pronto 
Socorro Municipal. Assim sendo, sua adequação para esse 
fim, ao término da pandemia, seria menos complexa e 
atenderia com mais qualidade [o público infantil], além de 
desafogar o grande fluxo de pessoas atendidas na UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento)”, justificou o presidente.
Na mesma data, Gério colocou ainda o requerimento ���/��, 
no qual pediu a implantação do serviço de cremação 
gratuita para pessoas de baixa renda no município, em 
parceria com o Alphacampus Cemitério e Crematório. “Tal 
solicitação é feita visando melhorar ainda mais o 
atendimento em serviço funerário social para pessoas de 
baixa renda”, argumenta o texto. Segundo o parlamentar, a 
Prefeitura Municipal de Jandira já possui convênio em vigor 
com a refer ida inst i tu ição no que concerne ao 
sepultamento social.
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O vereador Silvair Soares de Brito (PSDB), o “Silvio 

Cabeleireiro”, colocou dois requerimentos durante a ��ª 

sessão ordinária, dada em �� de agosto de ����. Ambos 

foram aprovados pelos demais parlamentares e seguiram 

para a análise do prefeito Paulo Fernando Barufi da Silva 

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

desassoreamento do Córrego Guembé, situado no Jardim 

Mazé, em caráter de urgência. De acordo com o vereador, 

os munícipes sofrem com enchentes e outros transtornos 

em dias de chuva forte. Em plenário, Silvio cobrou: “Nós, 

aqui na Câmara de Vereadores, aprovamos o contrato com a 

Sabesp, que há muito tempo não havia. Porém, quero pedir 

que a Sabesp mantenha o compromisso com a canalização 

dos córregos de nossa cidade”.
Por sua vez, o documento ���/�� solicitou a instalação de 

sinal sonoro nos semáforos do município. “Os semáforos 

sonoros possibilitam uma independência maior aos 

portadores de deficiência visual, facilitando sua mobilidade. 

A independência das pessoas com deficiência visual, além 

de demonstração de respeito, é um ato de cidadania”, 

defendeu o texto.

Durante a 12ª sessão ordinária, Silvio Cabeleireiro 
apresentou requerimento sobre o tema

Gério sugeriu que a estrutura do Centro de Combate a COVID-19 fosse usada para 
tal propósito após o fim da pandemia

Parlamentar recomenda desassoreamento de 
córrego no Jardim Mazé

Presidente cobra PS Infantil no Centro de Jandira

VID-19C

VID-19C
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O requerimento ���/�� – elaborado pelo vereador Marcos 

Danilo de Sousa (PTB), o “Markinhos”, e assinado pelos 

demais pares – foi aprovado na ��ª sessão ordinária da 

Câmara Municipal de Jandira, ocorrida �� de agosto de 

����. A matéria manifestou apoio ao Projeto de Lei ����/��, 

de autoria do deputado federal Paulo Sérgio Abou Anni 

(PSL), cujo intuito é criar uma linha de crédito aos 

condutores de transporte escolar com as mesmas 

condições do PRONAMPE (Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).
Os parlamentares aproveitaram o ensejo para requerer 

ainda a disponibilização do auxílio emergencial para a 

categoria em âmbito estadual. “Hoje, essa categoria é uma 

das que mais vem sofrendo com a pandemia. Temos visto 

inúmeros tios vendendo suas vans escolares, pois estão 

desde março parados”, explicou Markinhos em plenário.
Conforme o texto, cópias do documento citado devem ser 

encaminhadas tanto para o governador de São Paulo João 

Agripino da Costa Dória Júnior (PSDB) quanto para o 

deputado Abou Anni.

Assinado por todos os parlamentares, texto demonstrou 
apoio ao PL do deputado federal Abou Anni, que 
pretende conceder linha de crédito especial à categoria

Requerimento chama a atenção para a 
situação dos condutores de transporte escolar VID-19C

No dia �� de agosto de ����, durante a ��ª sessão ordinária da 

Câmara Municipal de Jandira, o vereador Josenildo Ribeiro de 

Freitas (PL), o “Véinho”, submeteu à Casa o requerimento 

���/��. Aprovado pelos demais pares, o documento requisitou à 

Prefeitura, em caráter de extrema urgência, o recapeamento 

das ruas Sinésio Alves Costa e Joaquim Alves Camboim, ambas 

localizadas no Jardim Cristino.
O parlamentar reforçou que nesse caso específico o serviço 

tapa buracos já não é mais o bastante, uma vez que o trecho se 

encontra muito comprometido, com a pavimentação asfáltica 

cheia de deformações e buracos. “No Jardim Cristino, temos um 

trabalho de academia ao ar livre, reforma da quadra, a calçada 

padronizada para deficientes. Agora estamos pedindo o recape 

para o prefeito, para que o bairro fique muito mais bonito do 

que já está”, comentou Véinho durante a sessão.
Outro requerimento escrito por Véinho e entregue na ocasião 

foi o de número ���/��. Nele, o vereador indicou serviços de 

iluminação pública na Viela São Sebastião, no Jardim Brotinho. 

Para ele, a viela tem uma iluminação precária atualmente, 

tornando o lugar perigoso aos moradores da região.

Véinho teve dois requerimentos aprovados pelo plenário 
da Câmara na 12ª sessão ordinária

Vereador pede recapeamento no Jardim 
Cristino e iluminação pública no BrotinhoVID-19C
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O vereador Antonio dos Santos Oliveira (PSDB), o “Toninho 

Amizade”, apresentou o requerimento ���/�� na ��ª sessão 

ordinária, ocorrida em �� de agosto de ����. A matéria 

indicou à Prefeitura o conserto e a manutenção dos 

brinquedos da Cidade da Criança, situada no Tablado 

Municipal.
De acordo com o parlamentar, há equipamentos quebrados 

ou em mau estado de conservação no local. Toninho, 

inclusive, anexou uma fotografia ao documento a fim de 

comprovar as alegações. “É necessário o conserto urgente 

para evitar que alguma criança utilize esse brinquedo e 

sofra um ferimento grave”, desabafou.
Na mesma ocasião, Toninho Amizade também elaborou o 

requerimento ���/��, no qual cobrou a instalação de um 

segundo semáforo na Rua Ricarte Sewaybricker, próxima à 

faixa elevada de pedestre, e que ele seja simultâneo ao 

primeiro semáforo já existente na mesma rua. Segundo ele, 

a medida vai garantir mais segurança a pedestres e 

motoristas que passam pela via.
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A Câmara Municipal de Jandira aprovou o requerimento ���/��, de 
autoria de Franklin Venancio da Silva Netto (PTB), durante a ��ª 
sessão ordinária em �� de agosto de ����. No documento, o início da 
emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (Ciptea), criada pela Lei Romeo Mion (Lei Federal 
��.���/����), foi solicitado à Prefeitura Municipal de Jandira.
O parlamentar explicou que a referida Lei passou a vigorar em �� de 
janeiro de ����, entretanto a cidade ainda não vem cumprindo a 
determinação. “A Ciptea tem por objetivo assegurar aos portadores 
[do transtorno] atenção integral, pronto atendimento e prioridade 
no atendimento e no acesso a serviços públicos e privados, em 
especial nas áreas da saúde, educação e assistência social”, 
esclareceu. Para fazer tal solicitação, o vereador levou em 
consideração a cobrança de responsáveis e familiares de pessoas 
com Transtorno do Espectro Autistas (TEA).
Outro requerimento apresentado por Franklin Venancio foi o de 
número ���/��, dessa vez subscrito pelo vereador Antonio dos 

Santos Oliveira (PSDB), o “Toninho Amizade”. Nele, os 
parlamentares requisitaram a instalação de mobiliário urbano, do 
tipo banco de cimento, ao redor do playground e da academia ao ar 
livre, existentes no Jardim Brotinho. Com tal iniciativa, eles 
pretendem garantir mais conforto aos munícipes que acompanham 
as crianças no playground e àqueles que fazem exercícios físicos no 
local.

Segundo Franklin Venancio, o documento assegura mais 
qualidade de vida às pessoas portadoras do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA)

Preocupação com o estado de conservação de alguns 
equipamentos levou vereador Toninho Amizade a fazer 
requerimento

Autismo: vereador solicita início da emissão 
de carteiras de identicação em Jandira

Câmara Municipal indica manutenção de 
brinquedos na Cidade da Criança

VID-19C

VID-19C



Informativo do Poder Legislativo de Jandira | Ano XIII - Edição nº 151 - Agosto/2020

Câmara
Jornal da

Pág. 06

O requerimento ���/��, escrito pelo presidente Rogério 

Batista da Silva (PTB), o “Gério Cabeleireiro”, foi colocado 

em �� de agosto de ���� durante a ��ª sessão ordinária da 

Câmara Municipal de Jandira. O texto pediu à Prefeitura a 

reabertura e a readequação do Serviço Integrado de 

Atendimento ao Cidadão, que funcionava ao lado da 

Estação Ferroviária de Jandira, no Centro. 
De acordo com Gério, a solicitação foi feita a pedido de 

munícipes. Muitos cidadãos, especialmente idosos e 

pessoas com deficiências, reclamam da distância e da falta 

de acessibilidade quando buscam serviços da Prefeitura.
Na mesma data, o parlamentar remeteu ainda o documento 

���/��, no qual solicitou a troca das lâmpadas convencionais 

por lâmpadas LED nas ruas Juvenal Marques de Oliveira e 

Prudêncio Alves Lima, no Infant's Garden, e nas ruas 

Tiradentes, General Osório, Padre Anchieta e Viela 

Tiradentes, na Vila Godinho. “As lâmpadas LED, além da 

melhor qualidade na iluminação e maior durabilidade, 

também são mais econômicas”, justificou.

Na ��ª sessão ordinária, realizada em �� de agosto de ����, o 

vereador Luciano Antônio Barbieri (PTB) submeteu dois 

requerimentos à aprovação do plenário da Câmara Municipal de 

Jandira. No documento ���/��, Barbieri requereu a construção de 

um novo CCI (Centro de Convivência do Idoso), argumentando que a 

atual instalação é pequena para dar conta do número considerável 

de idosos atendidos e das diversas atividades desenvolvidas pela 

instituição. O parlamentar aconselhou ainda a utilização de uma 

construção abandonada, existente em frente ao CCI, para a 

construção da nova sede. 
No segundo requerimento, de número ���/��, o vereador pediu a 

implantação de uma academia ao ar livre nas dependências do CCI. 

Para Barbieri, além das atividades tradicionais desempenhadas, os 

idosos também poderiam tirar muitos benefícios da prática de 

atividades físicas. “Segundo estudo e dados da OMS (Organização 

Mundial  da Saúde),  a  prát ica  constante de exercíc ios 

comprovadamente melhora a capacidade funcional, diminui a 

vulnerabilidade a doenças e proporciona, portanto, melhor 

qualidade de vida em todos os aspectos”, defende em texto.

Para Gério Cabeleireiro, aparato facilitava acesso da 
população aos serviços oferecidos pela Prefeitura

Presidente quer reabertura do Serviço 
Integrado de Atendimento ao Cidadão VID-19C

Durante a 13ª sessão ordinária, vereador Luciano Barbieri 
apresentou dois requerimentos com projeto de melhorias 
ao CCI de Jandira

Requerimento sugere construção de novo 
Centro de Convivência do IdosoVID-19C



A Câmara Municipal de Jandira lamenta comunicar o falecimento do 

operador de som Natanael Barreto, ocorrido na madrugada do dia �� 

de agosto de ����.

Além de servidor do legislativo jandirense, o Sr. Natanael também se 

dedicava à música, à Igreja e à família. Aos �� anos, ele deixa a esposa 

Ingrit Barreto, as filhas Lorena e Laís, o filho Victor, os netos Pedro e 

Aleph, além da netinha Ayme – com nascimento previsto para o início 

de setembro.

Neste momento de dor profunda, a Câmara Municipal de Jandira se 

solidariza com familiares e amigos e expressa as mais sinceras 

condolências pela perda.
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Nota de Pesar: Natanael Barreto
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A Câmara Municipal de Jandira aprovou por unanimidade o Projeto 

de Lei ��/��, bem como sua emenda modificativa, durante a ��ª 

Sessão Ordinária, realizada em �� de junho de ����. A matéria, 

remetida à Casa pela Prefeitura, estabeleceu as diretrizes para a 

elaboração e execução da lei orçamentária anual, abordando ainda 

as alterações na legislação tributária do município. Além desses 

aspectos, o texto trouxe em anexo as chamadas Metas Fiscais para 

as receitas, despesas, resultado primário e montante da dívida 

pública para os três exercícios seguintes, em conformidade com as 

exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em mensagem de lei, o prefeito Paulo Fernando Barufi da Silva (PTB) 

salientou a importância do tema: “a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e 

metas da administração, orientando a elaboração da proposta 

orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelos 

orçamentos fiscal e da seguridade social, compatibilizando as 

políticas, objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual e as 

ações previstas nos orçamentos para sua consecução, promovendo 

em prazo compatível um debate sobre a ligação e a adequação entre 

receitas e despesas públicas e as prioridades orçamentárias”.

Uma semana antes, nos dias �� e �� de junho de ����, a matéria já 

havia sido discutida em duas audiências públicas, respeitando o 

devido processo democrático. Devido ao avanço da COVID-�� na 

região, as audiências foram realizadas sem a presença do público em 

plenário. Entretanto, a população pôde acompanhar tudo ao vivo 

pela TV Câmara Jandira (canal ��.� da Multimídia TV), pela página da 

Câmara no Facebook e pelo seu canal oficial no YouTube, além de ter 

a c e s s o  g a r a n t i d o  à  í n t e g r a  d o s  v í d e o s  n o   s i t e  

ttp://camarajandira.sp.gov.br.

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 

requerimentos �� e ��/����. Ambos os textos foram 

aprovados pelos seus pares e seguiram para a apreciação do 

prefeito Paulo Fernando Barufi da Silva (PTB).

No primeiro, Marcelinho requisitou a realização de um estudo 

com mapeamento dos galpões e empresas desativadas em 

Jandira. A medida tem o objetivo de, por meio de incentivos 

fiscais, atrair investimentos e estimular a criação de novas 

empresas no município, visando à geração de empregos. “Tal 

solicitação se faz necessária para atender ao pedido [de parte] 

da população que está sem emprego e renda, passando por 

dificuldades financeiras”, explicou.

Já no segundo documento, o parlamentar pediu à Prefeitura o 

retorno de alguns eventos para a cidade, como a festa 

nordestina e o rodeio, assim como a continuidade da festa 

junina. Ele argumentou que tais iniciativas são de suma 

importância, pois atraem visitantes e investimentos, assim 

como movimentam o comércio local.

Encaminhada pela Prefeitura, propositura também 
definiu as metas fiscais dos próximos anos

Medida proposta pelo vereador Marcelinho tem o intuito 
de gerar mais empregos no município

Câmara aprova projeto sobre as 
diretrizes para a execução da Lei 
Orçamentária para 2021

Vereador quer incentivar criação 
de novas empresas em Jandira

http://camarajandira.sp.gov.br
http://camarajandira.sp.gov.br
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A Câmara Municipal de Jandira aprovou, com �� votos favoráveis, o 
Projeto de Lei ��/�� durante a �ª sessão ordinária, realizada no dia �� 
de março de ����. Submetido pelo vereador Silvair Soares de Brito 
(Patriotas), o “Silvio Cabeleireiro”, o texto pretende conceder 
isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a portadores 
de doenças consideradas graves.
“Nós sabemos da necessidade das pessoas e estamos aqui, nessa 

Casa de Leis, para propor projetos impactantes, que possam 
realmente beneficiar os cidadãos de Jandira”, emendou Silvio em 
plenário. A matéria contempla patologias como neoplasia maligna, 
doença de Paget, tuberculose ativa, hanseníase, esclerose múltipla, 
cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, doenças de 
Alzheimer e Parkinson, nefropatia grave, Aids, contaminação por 
radiação, hepatopatia, fibrose cística, dentre outras.]
A isenção está prevista para um único imóvel, cujo portador da 
doença seja proprietário ou responsável pelo recolhimento dos 
tributos municipais, e que seja utilizado exclusivamente como 
residência do requerente e de sua família. O benefício terá validade 
de um ano e poderá ser renovado pelo mesmo período até deixar de 
ser requisitado.
Além disso, a propositura prevê que, para ter direito ao benefício, a 
pessoa deve apresentar cópias de documentos comprobatórios 
devidamente especificados, relativos ao quadro clínico e à 
propriedade da residência.  No entanto, a garantia de isenção do 
IPTU não desobriga o contribuinte do pagamento das demais taxas 
incidentes pelo imóvel.
Na mesma data, Silvio Cabeleireiro também apresentou os 
requerimentos ��/�� e ��/��. No primeiro, ele solicitou à Prefeitura a 
instalação de uma academia ao ar livre na Rua Lemans, no Jardim 
São João. Já no segundo, pediu a reforma e conservação do escadão 
que liga a Avenida Presidente Costa e Silva e a Rua Visconde de 
Sabugosa.

O requerimento ��/��, elaborado pelo vereador Wanderlei Lopes 

dos Reis (PTB), o Wanderlei Pato, foi apresentado na �ª sessão 

ordinária da Câmara Municipal de Jandira, no dia �� de maio de ����. 

O texto solicitou à Prefeitura a troca do telhado da parte superior do 

Teatro Municipal Luiz Gonzaga, bem como a construção de um 

camarim com banheiro no local. Como justificativa, o parlamentar 

considerou a suspensão recorrente de aulas e eventos por conta de 

problemas de vazamento e superaquecimento no prédio.
Outro documento colocado por Wanderlei Pato na ocasião foi o de 

número ��/��, no qual pediu a restauração do piso (pavimentação 

ou concretagem) na Viela Santo André, também conhecida como 

Viela ���, no Parque Santa Tereza. “Reenviamos tal solicitação para a 

plena satisfação dos munícipes, que nos procuraram em relação à 

dificuldade de infraestrutura e serviço urbano precário na viela, para 

que seja feita a concretagem ou pavimentação asfáltica, dando mais 

segurança e condições dignas de uso para a população”, explicou.

Matéria foi apresentada pelo vereador Silvio 
Cabeleireiro, durante a 6ª sessão ordinária, e seguiu para 
as mãos do prefeito Paulo Barufi

Wanderlei Pato aproveitou o mesmo requerimento para 
sugerir ainda a construção de um camarim com 
banheiro no local

Projeto de Lei quer isenção de IPTU para portadores de 
doenças graves

Vereador pede troca do telhado do Teatro Municipal Luiz 
Gonzaga
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