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Em um ano marcado pela pandemia da COVID-��, a Câmara Municipal de Jandira continuou 

desenvolvendo todas as atividades le�islativas com criatividade e resiliência. Nessa edição especial, 

relembre a Sessão Solene que comemorou o ��º aniversário da cidade, assim como al�uns dos principais 

trabalhos colocados por parlamentares ao lon�o do �º semestre de ����.
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SESSÃO SOLENE COMEMORA ��º ANIVERSÁRIO
DA EMANCIPAÇÃO DE JANDIRA

Com público reduzido, evento contou com a presença de parlamentares eleitos e cidadãos homenageados

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

Jandira promoveu a Sessão Solene em celebração ao ��º 

aniversário da emancipação politico-administrativa do 

munícipio. Em decorrência da disseminação da COVID-�� na 

região, o evento foi realizado com público reduzido, 

respe i tando  os  dev idos  protoco los  san i tár ios  – 

d i s tanc iamento ,  uso  de  máscara  de  proteção  e 

disponibilização de álcool em gel.

O primeiro a falar foi o presidente da Casa Rogério Batista da 

Silva (PTB), o “Gério Cabeleireiro”. Ele parabenizou a cidade e 

agradeceu a presença de funcionários e autoridades. Outros 

parlamentares da Câmara Municipal aproveitaram a 

Solenidade para homenagear cidadãos que, nos últimos anos, 

contribuíram para o desenvolvimento de Jandira.

O vereador Silvair Soares de Brito (PSDB), o “Silvio 

Cabeleireiro” entregou o Título de Cidadania a Domingos 

Ferreira da Costa, mais conhecido em Jandira como 

“Apóstolo Domingos”. “Eu não poderia deixar de agradecer o 

Apóstolo Domingos, uma pessoa que faz um trabalho social 

gigantesco na Igreja Restituir de Jandira e região. Ele tem 

expandido muito o seu trabalho. A gente está aqui hoje, como 

Câmara Municipal, agradecendo todos os vereadores por 

terem aprovado o Projeto de Decreto Legislativo para 

homenagear esse homem, que faz um excelente trabalho – 

tanto social, quanto espiritual – na nossa cidade”, enfatizou 

Silvio em plenário.

Franklin Venancio da Silva Netto (PTB), por sua vez, entregou 

o Título de Cidadania ao senhor Paulo Jorge da Silva Gomes. 

Durante a sessão, o parlamentar frisou: “Famoso Português 

do Sacolão, ao qual eu tenho a honra de dar o título de 

cidadão jandirense – e a honra ainda de tê-lo ao meu lado, 

como quase um familiar. Fico muito feliz que, no dia de hoje, 

eu possa fazer essa homenagem. Para quem não sabe, o 

Paulo é de Portugal. [...] É uma pessoa que vem trabalhando 

muito nessa cidade, desempenhando um papel importante 

como comerciante, gerando emprego e participando de 

projetos sociais”. 

O plenário também contou com a presença do então prefeito 

Paulo Fernando Barufi da Silva (PTB) e do prefeito eleito Dr. 

Henri Hajime Sato (PSDB), numa manifestação do caráter 

democrático da instituição. Dr. Sato usou a tribuna para 

saudar o município e destacar seus planos para os próximos 

anos. “Como prefeito, serei o principal servidor público da 

cidade e garanto que não faltará dedicação e diálogo para 

fazer de Jandira um lugar cada vez mais acolhedor e que dê 

orgulho para cada morador”, afirmou Dr. Sato. Por seu turno, 

Paulo Barufi fez um breve balanço de sua gestão, agradeceu o 

apoio que obteve durante o período e deixou uma mensagem 

de união às famílias jandirenses.
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Jandira: TSE divulgou resultado das Eleições Municipais ����
Votação definiu os �� vereadores que irão compor o legislativo municipal jandirense

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 listagem divulgada indicou 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 aconteceu no dia �� de 
dezembro de ����. A posse, por sua vez, em �º de janeiro de ����.
Confira a lista completa a seguir:

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

Disponível em: https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e���;uf=sp;mu=�����/resultados
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Parlamentar recomendou desassoreamento de córrego no Jardim Mazé

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

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.
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Vereador pediu recapeamento no 
Jardim Cristino e iluminação pública no 
Brotinho

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

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.
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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 

PR O NAM PE (Programa Nacional de 

Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte).

O s par lamentares aprove i taram o 

e n s e j o  p a r a  r e q u e r e r  a i n d a  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 foram encaminhadas tanto para o 

governador de São Paulo João Agripino da Costa Dória Júnior (PSDB) quanto para o 

deputado Abou Anni.
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Requerimento chamou a atenção para a situação dos
condutores de transporte escolar

Assinado por todos os parlamentares, texto demonstrou 
apoio ao PL do deputado federal Abou Anni, que pretende 
conceder linha de crédito especial à categoria
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Autismo: vereador solicitou início da emissão de
carteiras de identificação em Jandira

Segundo Franklin Venancio, o documento assegura mais qualidade de vida à

 pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA)

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.
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Câmara Municipal indicou manutenção 
de brinquedos na Cidade da Criança

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

O vereador Antonio dos Santos Oliveira 

( P S D B ) ,  o  “ T o n i n h o  A m i z a d e ” , 

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 

e s t a d o d e c o n s e r v a ç ã o n o l o c a l . 

T o n i n h o , i n c l u s i v e ,  a n e x o u u m a 

fotografia ao documento a f im 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 visa garantir mais segurança a 

pedestres e motoristas que passam pela via.
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Parlamentar solicitou construção
de shopping popular no terminal rodoviário de Jandira

Por intermédio da iniciativa, vereador Franklin pretende estimular o desenvolvimento do comércio no município

Na ��ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira, dada em �� de novembro de ����, o vereador Franklin 
Venancio da Silva Netto (PTB) apresentou dois requerimentos. No primeiro, de número ���/��, o autor requisitou à 
Prefeitura a construção de um shopping popular em cima do terminal rodoviário central, integrando 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 shopping popular seja construído em cima da rodoviária, integrado à estação, para que as pessoas 
consigam atravessar direto. [A medida] vai contemplar não só as pessoas que saem da CPTM, mas também o shopping 
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 legislativo 
municipal jandirense dispondo sobre desconto ao contribuinte titular de IPTU que fizer a transferência do registro 
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 regularizarem sua situação no município, obtendo desconto de ��% do valor pago 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 legislação de trânsito”, 
esclareceu o parlamentar.

Franklin lembrou ainda que outras cidades paulistas já legislaram sobre o assunto e estão sendo beneficiadas pela 
iniciativa. Ambos os requerimentos foram aprovados na ocasião pelos demais parlamentares e seguiram para a análise 
do prefeito Paulo Fernando Barufi da Silva (PTB).
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N o d i a � � d e n o v e m b r o d e � � � � , 
durante a ��ª sessão ord inár ia , a 
Câmara Municipal de Jandira aprovou 
o Projeto de Lei Complementar ��/��, 
que aborda a legislação previdenciária 
municipal. A mensagem 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 Legislativo, 
ante o resultado apresentado pelo 
Estudo Atuarial ����, usando como 
base os dados cadastrais de ����”.

D e s s a  m a n e i r a ,  a  a l í q u o t a  d e 
contribuição dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas passa a ser 
de ��%. A lei , entretanto, só deve 
entrar em vigor após �� dias da data de 
sua publicação.

De acordo com o Poder Executivo, a 
atualização da legislação é necessária para atender as determinações da Reforma da 
Previdência (Emenda Constitucional nº ���, de �� de novembro de ����), aprovada 
pelo Congresso 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).
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Câmara Municipal aprovou projeto da Prefeitura sobre
reajuste da contribuição previdenciária dos servidores

Alíquota de contribuição de servidores ativos, 
aposentados e pensionistas passará a ser de ��%
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Câmara Municipal de Jandira aprovou Lei Orçamentária para ����

Orçamento total da cidade ficou estimado em torno de R$ ��� milhões 

A Câmara Municipal de Jandira, sob a presidência do vereador Rogério 

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 gastos em Educação pouco mais de R$ ��� milhões, em Saúde 

cerca de R$ �� milhões e em Cultura mais de R$ � milhões.

Já Segurança Pública, outra área considerada essencial pela população, 

contará com cerca de R$ �� milhões.
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