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DESTAQUEDESTAQUE

Vereador pede reformulação de 
encanamento nas Ruas Castro Alves 
e Willian Waddel04

Eleições 2020 renovam Câmara Municipal de 
Jandira

Com � vereadores reeleitos, a Casa de Leis jandirense será renovada em 
mais de ��%. Confira os nomes e partidos dos próximos parlamentares, 
se�undo informações prestadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
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Na votação do dia �� de novembro de ����, os eleitores da cidade de Jandira definiram a composição da Câmara Municipal para os 

próximos quatro anos.  O resultado final foi publicado oficialmente na mesma noite pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a 

apuração das urnas.

A lista�em divul�ada indica que os partidos que mais conquistaram cadeiras na Câmara Municipal de Jandira foram o PTB, com três 

representantes eleitos, e o PL, com dois parlamentares.

A diplomação dos candidatos eleitos está prevista para o dia �� de dezembro de ����. A posse, por sua vez, acontecerá no dia �º de 

janeiro de ����.

Votação de�iniu os �� vereadores que irão compor o le�islativo municipal jandirense

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Disponível em: https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e���;uf=sp;mu=�����/resultados

Jandira: TSE divulga resultado das Eleições Municipais 2020



Na ��ª sessão ordinária da Câmara 

Municipal de Jandira, dada em �� de 

novembro de ����, o vereador Franklin 

Ve n a n c i o  d a  S i l v a  N e t t o  ( P T B ) 

apresentou dois requerimentos. No 

primeiro, de número ���/��, o autor 

requisitou à Prefeitura a construção de 

um shoppin� popular em cima do 

terminal rodoviário central, inte�rando 

o espaço à estação de trem da CPTM.

O parlamentar explicou que a solicitação 

visa criar um espaço atrativo para o 

desenvolvimento do comércio da 

cidade. "Eu peço que um shoppin� 

popular seja construído em cima da rodoviária, inte�rado à estação, para que as pessoas consi�am atravessar 

direto. [A medida] vai contemplar não só as pessoas que saem da CPTM, mas também o shoppin� popular, que hoje 

não tem movimentação. Se ele for em cima da rodoviária, vamos beneficiar vários comerciantes e aquecer o 

comércio da nossa cidade", defendeu em plenário.

O documento ���/��, por sua vez, pediu à Prefeitura o encaminhamento de um Projeto de Lei ao poder le�islativo 

municipal jandirense dispondo sobre desconto ao contribuinte titular de IPTU que fizer a transferência do re�istro 

veicular para a cidade. Como justificativa, o vereador apontou que poucos carros pertencentes a moradores do 

munícipio são emplacados em Jandira.
 
"Com a aprovação do presente [requerimento], os munícipes que possuem veículos emplacados em outras cidades 

serão incentivados a re�ularizarem sua situação no município, obtendo desconto de ��% do valor pa�o a título de 

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Em consequência, haverá aumento na arrecadação do IPVA (Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores) no município, além do adequado cumprimento da le�islação de 

trânsito", esclareceu o parlamentar.

Franklin lembrou ainda que outras cidades paulistas já le�islaram sobre o assunto e estão sendo beneficiadas pela 

iniciativa. Ambos os requerimentos foram aprovados na ocasião pelos demais parlamentares e se�uiram para a 

análise do prefeito Paulo Fernando Barufi da Silva (PTB).
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Parlamentar solicita construção de shopping popular no terminal rodoviário de Jandira
Por intermédio da iniciativa, vereador Franklin pretende estimular o desenvolvimento do comércio no município
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A Câmara Municipal de Jandira aprovou o requerimento ���/�� durante a ��ª sessão 

ordinária, realizada em �� de novembro de ����. De autoria de Wanderlei Lopes dos Reis 

(PTB), o "Wanderlei Pato", o documento requisitou à Prefeitura, em caráter de ur�ência, a 

reformulação do encanamento das ruas Castro Alves e Willian Waddel, no Centro de Jandira. 

Como justificativa, o parlamentar levou em consideração os danos na estrutura asfáltica em 

ambos os locais, causados pelas recentes chuvas. "Tal dano ocorre devido ao tamanho dos 

anéis de tubulações que não são �randes o bastante para escoar o volume de á�ua durante as 

tempestades", ar�umentou Wanderlei Pato.

Danos causados pelas chuvas motivaram solicitação do vereador Wanderlei Pato

Vereador pede reformulação de encanamento nas Ruas Castro Alves e 
Willian Waddel
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A Câmara Municipal de Jandira, sob a presidência do vereador Ro�ério Batista da Silva (PTB), 

o "Gério Cabeleireiro", aprovou o Projeto de Lei n° ��/��, remetido pelo Executivo, que 

estima a receita e fixa a despesa do município de Jandira para o exercício de ����. De acordo 

com o documento, a Prefeitura contará com um orçamento de R� ��� milhões no próximo 

ano.
Deverão ser �astos em Educação pouco mais de R� ��� milhões, em Saúde cerca de R� �� 

milhões e em Cultura mais de R� � milhões. Já Se�urança Pública, outra área considerada 

essencial pela população, contará com cerca de R� �� milhões.

No próximo ano, orçamento total da cidade �ica estimado em torno de R� ��� milhões 

Câmara Municipal de Jandira aprova Lei Orçamentária para 2021
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No dia �� de novembro de 

����, durante a ��ª sessão 

ordinária, a Câmara Municipal 

de Jandira aprovou o Projeto 

de Lei Complementar ��/��, 

que  aborda  a  le� is lação 

previdenciária municipal. A 

mensa�em de lei afirma que a 

propositura "objetiva adequar 

as alíquotas de contribuição patronal, custeio normal e suplementar, e dos servidores 

do município de Jandira, dos poderes Executivo e Le�islativo, ante o resultado 

apresentado pelo Estudo Atuarial ����, usando como base os dados cadastrais de 

����".

Dessa maneira, a alíquota de contribuição dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas passa a ser de ��%. A lei, entretanto, só deve entrar em vi�or após �� dias 

da data de sua publicação.

De acordo com o Poder Executivo, a atualização da le�islação é necessária para 

atender as determinações da Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº ���, 

de �� de novembro de ����), aprovada pelo Con�resso Nacional no final do ano 

passado.

Na mesma data, o Projeto de Lei ��/�� também passou pela Casa. Nele, a Prefeitura 

trata da abertura de crédito adicional especial no valor de R��.���.���,�� ao Instituto 

de Previdência Municipal de Jandira (IPREJAN).

Alíquota de contribuição de servidores ativos, aposentados e pensionistas passará a ser de ��%

Câmara Municipal aprova projeto da Prefeitura que reajusta contribuição previdenciária 
dos servidores



Na ��ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira, ocorrida em �� de novembro de ����, o 

vereador Franklin Venancio da Silva Netto (PTB) colocou o requerimento ���/��. Nele, o parlamentar 

pediu à Prefeitura o encaminhamento ao Le�islativo de um relatório sobre os car�os em comissão.

O parlamentar explicou ainda que não estava solicitando a remessa de folha de pa�amento, mas as 

se�uintes informações: a quantidade de car�os comissionados de livre nomeação existente, quais são e 

quantos estão ocupados; a quantidade de car�os comissionados para funcionários efetivos, quais são e 

quantos estão ocupados; e o nome de todos os ocupantes desses car�os de forma individualizada, com 

o respectivo salário e local de lotação. "A solicitação é feita para que melhor possa exercer minha função 

de fiscalização ao Poder Executivo", ar�umentou.

Na mesma ocasião, Franklin também apresentou o requerimento ���/��, no qual pediu que a Prefeitura 

encaminhasse aos Correios a re�ularização do CEP da Rua Quitéria, no Jardim Brotinho. "A Lei que 

denominou a rua existe há mais de �� anos e, até o momento, os Correios não re�ularizaram tal 

situação", enfatizou em texto.
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Vereador requisita à Prefeitura relatório sobre cargos comissionados
Como justi�icativa, Franklin destacou a �unção �iscalizatória de sua atuação como parlamentar
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Os Projetos de Lei de número 

� � ,  � � ,  � � ,  � �  e  � � / � � , 

e n c a m i n h a d o s  a o  P o d e r 

Le�islativo pela Prefeitura, 

p a s s a r a m  p e l a  C â m a r a 

Municipal de Jandira na ��ª 

sessão ordinária, realizada no 

dia �� de novembro de ����. 

Os cinco textos em questão 

abordaram a denominação de 

al�uns aparatos municipais.

O Projeto de Lei ��/��, por exemplo, estabelece que a unidade escolar existente na Rua Imirim, no 

Jardim Nossa Senhora de Fátima, passe a ser denominada "Escola Municipal de Educação Básica 

Manoel Nascimento de Souza". Por sua vez, o Projeto de Lei ��/�� dispõe sobre a denominação do 

Paço Municipal, que vai passar a ser chamado "Paço Municipal Anecito Francisco Leão".

Já o Projeto de Lei ��/�� altera o nome da escola Mundo Má�ico para "Escola Municipal de 

Educação Básica Elyane Rodri�ues Gonçalves", enquanto o Projeto de Lei ��/�� trata da 

denominação da passarela de pedestre sobre a Via Expressa, que interli�a os bairros Jardim 

Belmont e Jardim Santo Antônio. O texto dispõe que a referida passarela passe a se chamar 

"Passarela Francisco Alves Duca".

Por fim, o Projeto de Lei ��/�� define que a UBS (Unidade Básica de Saúde) instalada na Rua São 

Bernardo do Campo, no Parque Santa Tereza, passe a ser chamada "UBS Maria Nazaré Gomes de 

Souza". Após serem debatidas, as cinco matérias foram aprovadas pelos parlamentares e 

remetidas de volta às mãos do prefeito Paulo Fernando Barufi da Silva (PTB).

Proposituras dispuseram sobre denominação de aparatos públicos em Jandira

Projetos de Lei encaminhados pela Prefeitura 
passam pela Câmara
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