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Câmara Municipal de Jandira
sedia Cerimônia de Posse de prefeito,
vice-prefeito e vereadores eleitos

Parlamentares jandirenses elegem
Mesa Diretora para o biênio 2021-2022
Vereador Franklin Venancio da Silva Ne o se tornou o
novo presidente da Casa

Câmara Municipal convoca suplente e
promove nova eleição à vice-presidência
Após Silvio Cabeleireiro se licenciar do cargo, Toninho
Amizade tomou posse como vereador e Véinho foi
eleito novo vice-presidente

Câmara Municipal de Jandira ﬁrma con nuidade
de convênio com a Anhanguera
Presidente Franklin Venancio e diretora da unidade de
Jandira assinaram termo de con nuidade do convênio,
que proporciona descontos na mensalidade a
servidores e dependentes

PÁG. 06

Vereadores e Comissão da OAB se reúnem no gabinete
da Presidência
Encontro abordou a causa animal em Jandira; grupo
pretende deﬁnir prioridades e discu r projetos sobre
o tema a par r de fevereiro

PÁG. 05

PÁG. 04

PÁG. 03

Vereadores e servidores da Câmara par cipam de
cursos de capacitação
Cursos foram ministrados de 26 a 29 de janeiro e 1º de
fevereiro, das 8h30 às 12h30, período em que não
houve atendimento ao público

Leia mais
PÁG. 02

NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Presidente da Câmara Municipal de Jandira, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, vem a
público apresentar os seguintes esclarecimentos.

PÁG. 07

PÁG. 08

Par cipe
Assista nossas sessões ao vivo, presencial ou pelo nosso site [ camarajandira.sp.gov.br ] ou canal do Youtube [ Câmara Municipal de Jandira]
Rua Rubens Lopes da Silva, 100 | Centro | Jandira/SP | 06600-035

Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br
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Câmara Municipal de Jandira sedia Cerimônia de
Posse de prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos

Solenidade ocorreu na manhã do dia 1º de janeiro. Para a imprensa e o público em geral,
transmissão foi feita pelo YouTube e pelo canal 31.2 da Mul mídia TV
Os 13 vereadores eleitos em novembro de 2020 maior bancada é a do PL, com dois vereadores;
tomaram posse de seus mandatos na 14ª somam-se ainda os partidos Republicanos, PMN,
Legislatura da Câmara Municipal de Jandira, em Cidadania, Podemos, PSB, PSDB, PT e PRTB,
cerimônia realizada na manhã do dia 1º de com um vereador em cada legenda. Dentre tais
janeiro de 2021. Sediada no Plenário Oswaldo parlamentares, seis já exerceram mandatos no
Sammartino, a Sessão de Posse teve público passado e sete assumem o cargo pela primeira
restrito em virtude da propagação da COVID-19 vez. Na mesma ocasião, o prefeito Dr. Henri
na região, mas contou com transmissão ao vivo Hajime Sato e seu vice-prefeito Carlos Eduardo
pelos canais oﬁciais da Câmara no YouTube e na Pitteri, o “Piti Piteri”, foram empossados para o
operadora de TV a cabo Multimídia (canal 31.2). mandato no Poder Executivo. “Agradeço à
O vereador Claudio Roberto de Carvalho população, que nos deu a oportunidade de estar
(Republicanos), o “Claudio do Moussão”, à frente da gestão da cidade. É uma pena que
presidiu a Solenidade. “A cada quatro anos o não possamos ter uma cerimônia com nossas
povo tem a oportunidade de eleger os seus famílias e apoiadores. [...] Ao povo jandirense:
representantes para o Poder Legislativo e para o q u e r o q u e s a i b a q u e e s t a r e i 1 0 0 %
Poder Executivo. Sendo o vereador mais votado comprometido em atuar em prol da cidade,
da cidade, estou ciente do poder que foi trabalhando incansavelmente para honrar a
incumbido não só a mim, mas a todos os oportunidade que me foi dada. [...] Prometo
vereadores.
lutar para a realização dos sonhos dos
O recado nas urnas foi dado: a renovação e a
jandirenses, que querem uma cidade mais
tradição. A renovação foi demonstrada pelo
justa, organizada, saudável e civilizada. Com
povo jandirense, que elegeu novos
empenho e dedicação, vamos melhorar a vida
representantes, tanto no Executivo quanto no
dos mais de 125 mil moradores de Jandira”. No
Legislativo. E a tradição se manifestou, pois os
ﬁm de seu discurso, Dr. Sato também enfatizou
candidatos eleitos tinham objetivos em comum:
a importância do respeito e do diálogo entre os
a fé em Deus, o respeito à família, cuidado com a
Poderes Executivo e Legislativo, visando sempre
Segurança, atenção à Educação e zelo pela
o desenvolvimento do município. Conﬁra a
Saúde”, discursou em plenário. O Poder
listagem de empossados nos Poderes Legislativo
Legislativo jandirense, portanto, iniciou o ano de
e Executivo:
2021 com a seguinte composição: o PTB tem a

Vereador
CLAUDIO DO MOUSSÃO
REPUBLICANOS
MARKINHOS
PTB
LÉO DA FEIRA
PMN
FRANKLIN
PTB
VÉINHO
PL
MARCIO OLIVEIRA
CIDADANIA
BEDA CABELEIREIRO
PODEMOS
CEBOLINHA
PTB
RONALDO DA FARMÁCIA
PSB
ANDERSON APOLO
PL
SILVIO CABELEIREIRO
PSDB
FABIO BETEIRA
PT
PR GILSON DE SOUZA
PRTB
Prefeito e Vice-PrefeitoPar dos
DOUTOR SATO / PITI PITER
PSDB / DEM, respec vamente

maior bancada, com três vereadores; a segunda

EXPEDIENTE
MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020

VEREADORES
Antonio dos Santos Oliveira (PSDB)

Presidente: Franklin Venancio da Silva Netto (PTB)

Cícero Amadeu Romero Duca (PTB)

Vice-presidente: Josenildo Ribeiro de Freitas (PL)

Cláudio Roberto de Carvalho (Republicanos)

1º Secretário: Gilson Rodrigues de Souza (PRTB)

Fábio Camilo dos Santos (PT)

2º Secretário: Marcos Danilo de Sousa (PTB)

Leandro José Moreau (PMN)

3º Secretário: Anderson Teixeira de Oliveira (PL)

Marcio Odair Nascimento de Oliveira (Cidadania)

Jornalista Responsável
Pamela de Andrade – MTB 75846/SP
Diagramação
Foxwork Web Solu on

Marcos da Silva Ferreira (Podemos)
Ronaldo Barion (PSB).

Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br
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Parlamentares jandirenses elegem
Mesa Diretora para o biênio 2021-2022

PÁG. 03

A

pós a Cerimônia de Posse, ocorrida em 1º de janeiro de 2021, os vereadores da 14ª
Legislatura elegeram os membros que irão compor a Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Jandira para o biênio 2021-2022. Por unanimidade, o vereador Franklin Venancio da Silva
Netto (PTB) foi eleito o novo presidente do Poder Legislativo municipal.

Vereador Franklin Venancio da Silva Ne o se tornou o novo presidente da Casa
Em plenário, o parlamentar agradeceu o apoio de seus pares e apoiadores, frisando ainda que sua
presidência pretende garantir a harmonia da Casa, bem como maior diálogo com o Executivo e com
os cidadãos. “Seremos uma Câmara de muito diálogo. [...] Eu farei o possível para representar a
Câmara Municipal e a população da melhor maneira”, destacou o presidente.
Por sua vez, o vereador Silvair Soares de Brito (PSDB), o “Silvio Cabeleireiro”, ﬁcou a princípio com a
vice-presidência. Os parlamentares também escolheram o vereador Gilson Rodrigues de Souza
(PRTB), o “Pastor Gilson”, para atuar como 1º secretário. Marcos Danilo de Sousa (PTB), o
“Markinhos”, será 2º secretário, enquanto Anderson Teixeira de Oliveira (PL), o “Anderson Apolo”,
será 3º secretário.
Os demais parlamentares também aproveitaram a oportunidade para fazer agradecimentos e
saudar o novo presidente. “Tenho certeza que o senhor terá um excelente mandato à frente do
Legislativo, conduzindo os trabalhos com muita responsabilidade e dedicação, como tem
demonstrado ao longo de sua carreira pública. E eu, com muito orgulho e muita alegria, darei todo o
meu apoio ao senhor, como 1º secretário”, comentou o Pastor Gilson.

Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br
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Câmara Municipal convoca suplente e
promove nova eleição à vice-presidência

PÁG. 04

Após Silvio Cabeleireiro se licenciar do cargo, Toninho Amizade tomou posse como
vereador e Véinho foi eleito novo vice-presidente

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

sessão. Ele também aproveitou o ensejo para

Cabeleireiro”, deixou vaga a cadeira que ocupava na

agradecer o apoio de amigos e familiares.

Câmara Municipal de Jandira. Ele decidiu aceitar a

Por sua vez, Josenildo Ribeiro de Freitas (PL), o

cheﬁa da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e

“Véinho”, foi escolhido pelos demais parlamentares

Transportes. Nesse contexto, a Câmara promoveu a 2ª

para ser o novo vice-presidente da Casa. Em plenário,

Sessão Extraordinária, em 07 de janeiro de 2021, a ﬁm

Véinho se pronunciou sobre a vitória: “Quero

de dar posse ao cargo de vereador e realizar uma nova

agradecer cada um dos vereadores pelo voto, por

eleição à vice-presidência.

acreditarem que nós podemos contribuir com o bom

Na ocasião, o suplente Antonio dos Santos Oliveira

andamento da Casa. Quero dizer ao presidente que

(PSDB), mais conhecido como “Toninho Amizade”, foi

venho para somar, venho para trabalhar, para que a

convocado e tomou posse como vereador. “Eu me

nossa cidade possa estar em harmonia, buscando

comprometo a trabalhar pelos 125 mil habitantes do

sempre o melhor à nossa população”.

município de Jandira”, enfatizou Toninho durante a
Veja a seguir a nova composição da Mesa Diretora para o biênio 2021-2022
Presidente ____________ Franklin Venancio da Silva Netto (PTB)
Vice-presidente ________ Josenildo Ribeiro de Freitas (PL)
1º Secretário __________ Gilson Rodrigues de Souza (PRTB)
2º Secretário __________ Marcos Danilo de Sousa (PTB)
3º Secretário __________ Anderson Teixeira de Oliveira (PL)

Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br
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Vereadores e Comissão da OAB se reúnem no gabinete
da Presidência

PÁG. 05

Encontro abordou a causa
animal em Jandira; grupo
pretende deﬁnir prioridades e
discutir projetos sobre o tema a
partir de fevereiro

Mesmo durante o recesso parlamentar, os vereadores jandirenses receberam uma
Comissão da OAB no gabinete da presidência da Câmara Municipal, às 10h do dia 18
de janeiro de 2021. A reunião teve o intuito de debater diversas demandas
relacionadas à causa animal no município. Serviu ainda para que o grupo se
ar culasse e começasse a pensar estratégias de ampliação do debate para a
sociedade como um todo, já a par r do mês de fevereiro.
A Comissão da OAB foi composta por Ta ane Camargo, Luiz Carlos Filho e Sabrina
Gomes. Além disso, ao todo nove dos 13 parlamentares marcaram presença: o
presidente Franklin Venancio da Silva Ne o (PTB) e os vereadores Josenildo Ribeiro
de Freitas (PL), o “Véinho”, Gilson Rodrigues de Souza (PRTB), o “Pastor Gilson”,
Antonio dos Santos Oliveira (PSDB), o “Toninho Amizade”, Cláudio Roberto de
Carvalho (Republicanos), o “Cláudio do Moussão”, Fábio Camilo dos Santos (PT), o
“Fábio Betera”, Leandro José Moreau (PMN), o “Léo da Feira”, Marcio Odair
Nascimento de Oliveira (Cidadania), o “Marcio Oliveira”, e Ronaldo Barion (PSB), o
“Ronaldo da Farmácia”.
Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br
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Câmara Municipal de Jandira ﬁrma con nuidade
de convênio com a Anhanguera

PÁG. 06

Presidente Franklin Venancio e diretora da unidade de Jandira assinaram termo de con nuidade do convênio, que proporciona
descontos na mensalidade a servidores e dependentes

A Câmara Municipal de Jandira ﬁrmou, na manhã de 21 de janeiro de 2021, um termo de
con nuidade de convênio com a Universidade Anhanguera Educacional S/A. O documento
garante a manutenção de descontos na mensalidade dos cursos oferecidos pela ins tuição
aos servidores dos Poderes Legisla vo e Execu vo do município e seus dependentes.

O referido termo foi assinado pelo
presidente da Casa Franklin Venancio da
Silva Ne o (PTB) e pela Dra. Marcela Luzia
Soriano Marmora, diretora do polo Jandira
da Anhanguera. “Sermos recebidos pelo
presidente da Câmara para a renovação do
convênio é fundamental, pois essa a tude
reaﬁrma a importância da Educação na
cidade. Esse convênio é uma forma de
propiciar ao funcionário público, além da
evolução na carreira, o aprimoramento para
a vida. São 30% de desconto: 10% de
desconto de pontualidade, que já está
garan do, e 20% para todo funcionário

público, extensível a ﬁlhos de até 21 anos e
cônjuges”, esclareceu a diretora.
O presidente Franklin Venancio também
enfa zou a importância dessa parceria para
a sociedade jandirense como um todo.
Segundo ele, além da concessão de
gra ﬁcações por escolaridade, a
proﬁssionalização dos servidores tem
impacto direto na qualidade do serviço
público ofertado.

Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br
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Vereadores e servidores da Câmara
par cipam de cursos de capacitação

PÁG. 07

Cursos foram ministrados de 26 a 29 de janeiro e 1º de fevereiro, das 8h30 às 12h30, período em que não
houve atendimento ao público

A Câmara Municipal de Jandira informa que
entre os dias 26 e 29 de janeiro e 1º de
fevereiro de 2021, das 8h30 às 12h30, houve a
ministração de cursos de capacitação voltados
exclusivamente aos servidores e vereadores do
Poder Legisla vo municipal.
Os cursos abordaram diversos conteúdos, como
o funcionamento e a composição da Câmara
Municipal, análise e compreensão do Regimento
Interno e das demais normas jurídicas, técnica e
processo legisla vo, comunicação, qualidade no atendimento, etc.
“É fundamental capacitar os funcionários e vereadores do Legisla vo, para que possam oferecer um trabalho
de maior qualidade e eﬁciência à população jandirense”, frisou Dr. Geizon Branquinho, atual diretor geral da
Câmara.
Vale ressaltar que, durante o horário de aplicação dos cursos, o atendimento ao público ﬁcou temporariamente
suspenso.
Conﬁra o conteúdo das aulas e seus respec vos palestrantes:
26/01 - Noções básicas do Poder Legisla vo jandirense e processo legisla vo
Palestrante: Fernando Rodriguez Molina Júnior
27/01 - Vereador e o exercício do mandato
Palestrante: Dr. Tadeu Ferreira
28/01 - Orçamento Público
Palestrante: Robinson Fernandes Moraes Guedes
29/01 - Servidor público, é ca e cidadania
Palestrante: Rafael Fidalgo Marques
01/02 - An nomia, hierarquia das normas jurídicas e técnica legisla va.
Palestrante: Fernando Rodriguez Molina Júnior
Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br
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NOTA DE ESCLARECIMENTO

PÁG. 08

O Presidente da Câmara Municipal de Jandira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem a
público apresentar os seguintes esclarecimentos.
Nos úl mos dias vem circulando em nossa cidade e pelas redes sociais a informação de que vereadores do
município de Jandira, agindo em desacordo com a lista de prioridade, estariam sendo vacinados contra a
COVID-19.
Em reunião ocorrida na sede da Câmara, na tarde do dia 26 de janeiro de 2021, os vereadores solicitaram à
Presidência que a Procuradoria do Legisla vo tome as medidas legais visando à interpelação judicial das
pessoas que publicaram a denúncia, para que as mesmas informem os nomes dos vereadores que
supostamente tomaram a vacina.
É certo que a Procuradoria do Legisla vo não possui a atribuição de defender os vereadores nem mesmo no
exercício de suas funções públicas. Contudo, uma denúncia que não apresenta os nomes dos vereadores
supostamente envolvidos acaba por macular a imagem da Câmara Municipal enquanto ins tuição, razão pela
qual foi solicitado à Procuradoria que estude as medidas legais cabíveis.
A Câmara Municipal de Jandira reitera seu compromisso com a transparência pública e liberdade de expressão,
entretanto não irá permi r que denúncias genéricas venham manchar a reputação deste Legisla vo.
Por ﬁm, deve ser ressaltado que na hipótese de conﬁrmação de que algum vereador tenha sido vacinado
irregularmente, a conduta do mesmo será avaliada por Comissão de É ca desta edilidade.

Franklin Venancio da Silva Ne o
Presidente
Visite o site da Câmara de Jandira - camarajandira.sp.gov.br

