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Jaboticabal terá ônibus 
coletivo de graça

Leia + Pág. 12

“Não Mosca”: 
Jaboticabal lança nova 
campanha de combate 
à dengue e arboviroses

Leia + Pág. 8

Programa Meu 
Emprego – 
Trabalho 

Inclusivo chega a 
Jaboticabal

Jaboticabal abre vagas em 
cursos proissionalizantes 

para pessoas com deiciência

Já estão abertas vagas 
exclusivas para pessoas 
com deiciências inte-
ressadas em melhorar 
o seu currículo. A pre-
feitura e o governo de 
São Paulo oferecem os 
cursos de Assistente de 
RH, Maquiagem - técni-
cas proissionais; Orga-
nização e promoção de 
festas e eventos.

Começa instalação de 
nova academia ao ar 
livre no Santa Rosa

Equipes da prefeitura trabalham na instalação de uma nova academia ao 
ar livre em Jaboticabal. Os equipamentos icam na Praça do Santa Rosa, ao 
lado da ONG Amor Solidário.

Equipamentos podem ser usados pelos 
moradores para prática esportiva

Uma nova campanha publicitária ganhou 
as ruas de Jaboticabal na quarta-feira (06). 
“Fica de olho e não mosca” aborda a pre-
sença invisível do Aedes aegypti nas resi-
dências, trazendo cenas do cotidiano das 
famílias. Divertida, chama a sociedade 
para a responsabilidade compartilhada.
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Jaboticabal apresenta Lei de Diretrizes 
Orçamentárias

Foi publicado na últi-
ma edição do Jornal Oi -
cial do Município, a Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias do município de 
Jaboticabal para o ano 
2020. De acordo com 
os estudos promovidos 
pela equipe técnica da 
Secretaria da Fazen-
da, o orçamento para o 
próximo ano será de R$ 
371 milhões.

Desse montante, 
aproximadamente R$ 
84 milhões serão des-

LDO foi discutida e aprovada na Câmara Municipal

tinados à Secretaria de 
Saúde e R$ 83 milhões 
para a de Educação. “Os 
vereadores analisaram 
os números e tiraram 
dúvidas em audiência 
pública com a equipe 
da Secretaria da Fazen-
da. Colocamos a casa 
em ordem, pagamos as 
dívidas que herdamos 
e as expectativas para 
2020 são excelentes”, 
diz o secretário da Fa-
zenda, Claudio Almei-
da.

Política de Gestão Social jaboticabalense é destaque 
no 16º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais

Brasília sediou o 16ª 
CBAS (Congresso Bra-
sileiro de Assistentes 
Sociais), de 30 de outu-
bro a 3 de novembro de 
2019. O evento aconte-
ceu no Ginásio Nilson 
Nelson e Jaboticabal 
apresentou um dos 
projetos bem-sucedi-
dos realizados nas uni-
dades locais do CRAS.

“Foi um momento 
muito importante para 
todos nós que traba-
lhamos no desenvol-
vimento de políticas 
sociais ei cazes. Tive-
mos a oportunidade 
de mostrar nossa ex-
periência no desenvol-
vimento da Vigilância 
Socioassistencial como 

Projeto foi apresentado para aproximadamente 4500 participantes de diversos países

Ferramenta de Gestão 
Ativa de Potenciais 
Benei ciários do Pro-
grama Criança Feliz”, 
declara a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini. 

Os bons resultados 
dos projetos realizados 
pela Assistência Social 
em Jaboticabal passam 
pela organização e for-
talecimento do Plano 
de Assistência Social. 
O documento dei ne 
as diretrizes aplicadas 
no dia a dia dos CRAS 
e outros equipamen-
tos da secretaria “Com 
o trabalho proposto, 
tivemos oportunidade 
de desenvolver instru-

mentos, normatizar 
protocolos e avançar 
burocraticamente em 
muitos aspectos e, com 
isso, tivemos a satisfa-
ção de registrar diver-
sos avanços”, declara 
Tatiana.

Oportunidades – 
Com a realização do 
evento em Brasília, a 
equipe técnica apro-
veitou a viagem para 
participar de reuniões 
no Ministério da Ci-
dadania e Secretaria 
Nacional de Assistên-
cia Social. “Diante da 
oportunidade, tivemos 
condições de apresen-
tar os anseios de nosso 
município e região”, i -
naliza Tatiana. 

Pequei! E agora? Pe-
car é errar o alvo e 
muitos acabam pe-
gando um caminho 
errado, pensando que 
chegarão ao lugar cer-
to, mas nunca che-
garão. Quando você 
cair em qualquer tipo 
de tentação ou come-
ter qualquer pecado, 
não demore em pe-
dir perdão. O melhor 
momento para se ar-
repender é na mesma 

Pr. Anastácio Martins

PEQUEI?

hora que você pecou. 
Alguns pensam que 
podem esconder o pe-
cado que cometeram, 
achando que ninguém 
descobrirá, mas es-
tão totalmente enga-
nados. Não tem nada 
escondido. Deus vê 
todas as coisas e sabe 
tudo. Quanto mais 
você esconder, pior 
i ca. Quando uma pes-
soa comete um erro 
e não assume, i ca 
na mão do inimigo. 
Ele i ca atormentan-
do a mente, de dia e 
de noite, deixando-a 
perturbada e com a 
consciência pesada, 
mas quando confes-
sa, sente-se aliviado, 
por mais que não pos-
sa mudar o que acon-

teceu, mas sua alma 
i ca paz. Davi disse: 
Enquanto eu me ca-
lei, envelheceram os 
meus ossos pelo meu 
bramido em todo o 
dia. Porque de dia e 
de noite a tua mão 
pesava sobre mim; o 
meu humor se tornou 
em sequidão de es-
tio. Ele não tinha paz, 
mas quando confes-
sou o pecado e a mal-
dade do seu coração 
não encobriu nada, 
mas confessou tudo 
ao SENHOR, e Deus o 
perdoou, trazendo es-
perança para ele e um 
futuro brilhante. Se 
você pecou, não tenha 
medo, Deus é miseri-
cordioso em perdo-
ar todos os pecados, 

seja ele qual for, apro-
veitem para se acer-
tar com Deus e com a 
pessoa que você pe-
cou, antes que seja 
tarde. Faça isso agora, 
pois amanhã pode não 
dar mais tempo.  Deus 
está com você!   (Sal-
mos 32:1) Esta é a mi-
nha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nos-
so programa: A Ver-
dade da Palavra. Diá-
riamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 
às 23h00. Seg. a Sex. 
RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ: (016) 
991150602.      

Outro destaque do or-
çamento é a inclusão de 
mais de R$ 9 milhões 
em emendas federal, 
estadual e contraparti-
das do município. “Se-
rão R$ 5,5 milhões em 
emendas do Governo do 
Estado de São Paulo, R$ 
2,7 milhões do Governo 
Federal e a prefeitura 
também vai investir R$ 
1,1 milhão nos projetos 
e obras que serão reali-
zadas no próximo ano”, 
esclarece o secretário.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001436-27.2017.8.26.0698 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de Jabo�cabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RODOLFO BOLSONARO DEBONA, Brasileiro, CPF 437.743.728-37, com endereço à Avenida Fernao Dias, 271, Recreio 
dos Bandeirantes, CEP 14883-400, Jabo�cabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista - FAFIBE, alegando, em síntese, que é credora do 
executado por decorrente contrato de prestação de serviços educacionais inadimplidos. Encontrando-se o executado 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o 
pagamento da dívida especificada na inicial no valor de R$ 6.446,92 devidamente atualizada, custas e despesas 
processuais, além de honorários advoca�cios, fixados no patamar de dez por cento. O (a) executado (a) deverá ficar 
ciente de que, nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral do débito, no 
prazo declinado, os honorário advoca�cios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade 
de opor embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevante, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alterna�vamente, no 
lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá requerer o 
parcelamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao 
mês, ficando adver�do(a)(s) que a rejeição dos embargos ou o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advoca�cios, multa em favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. 
Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo apresentados embargos à execução, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jabo�cabal, aos 07 de outubro de 2019.

Energia Solar - Purificadores - Filtros - Torneiras Filtrantes - Acessórios
Manutenção e Instalação

Visitas 

agendadas

GRÁTIS

Av. General Glicério, 315
16 3202-6232 |  99226-1203
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ESPORTE

O último fi nal de semana registrou uma série de eventos esportivos realizados 
pela prefeitura e também a participação de nossas equipes em torneios regionais 

Esporte: atenção para os 
resultados da semana

Acompanhe os resul-
tados do Campeonato 
Municipal de Futebol 
Amador:

Casa Rocha 03 x 03 Nos-
sa Senhora de Lourdes

Flamenguinho 02 x 
02 Cohab 4

Jardim das Rosas 00 x 
01 Vila

Juventude 01 x 02 
Pega Leve

Brothers 01 x 03 Pa-
nela

Basquetebol – Pelo 
2º turno do Campeona-
to da Liga Regional de 
Basquete Ribeirão Pre-
to, Jaboticabal venceu 
Guaíra por 42 a 77. 

Em Jaboticabal, estão 
dei nidos os próximos 
confrontos pelo Campe-
onato Municipal “Elvio 

Piff er Júnior”. Os jogos 
acontecem no Ginásio 
Municipal de Esportes. 

7 de novembro – 
19h30

Jaguatiricas x New 
Stars

Titãs x Bad Boys
9 de novembro – 

14h30
Bronks’s Jaboticabal x 

Jabuka Kings
Raptossauros x Ja-

buka Heat

Ong Esquadrão de 
Aço x Lions

Imbatíveis x Maveri-
cks

10 de novembro – 10h
Eagles Basketball x 

Malandras Team

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-

ferir!!!  (16)3202-1986.

INTERNACIONAL

Tainá Cesarino
A modelo é dona 

de uma  beleza que 
se distribui em  1,75 
de altura. Com  90 
de quadril,

Loira dos olhos 
verdes,

22 anos e do signo 
de 

Áries,  integra o 
time de estrelas 
First Models Ribei-
rão Preto.

 Tainá carrega um 
poderoso currículo 
que inclui trabalhos 
para diversas mar-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

cas, como: Diesel, 
Wella, Beautycolor, 
Carmen Sttefans, re-
vistas e participação 
em programas inter-
nacionais. Começou 
sua carreira com 16 
anos e sua primeira 
viagem internacio-
nal para Turquia, Is-
tanbul com 17 anos. 
Aprendeu Inglês du-
rante a temporada, 
e começou a fazer 
os castings diaria-
mente, depois de 
três meses foi para 
Itália, Milão. 

Atualmente está 
no Brasil e agora 
está focando na car-
reira por aqui, com 
grandes expectati-
vas para mais uma 
temporada de mui-
tos trabalhos.

De olho nela!

“Brincadeira de mão, não!”

Os estudantes do 
Estágio de Alfabeti-
zação da Escola SESI 
de Jaboticabal, para 
aprofundar a Rede de 
Saberes “Brincadeira 
de mão, não!”, junto 
com seus professo-
res e equipe gestora, 
envolveram a comu-
nidade e os demais 
alunos da escola em 
uma campanha de 
arrecadação de brin-
quedos novos ou usa-
dos em bom estado. 

Foram arrecada-
das 472 unidades. 
Os brinquedos foram 

encaminhados para 
as crianças do abrigo 
“Lar do Caminho” e 

para as crianças aten-
didas pela “Pastoral 
da Criança” da paró-

quia São José Operá-
rio, ambos de nossa 
cidade.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 29/2019

A MESA DIRETORA Câmara Municipal de Jaboticabal, com fulcro no Regimento In-

terno desta Casa de Leis, na Lei Orgânica do Município e em legislação especíica,

CONSIDERANDO as indicações dos Senhores Líderes das Bancadas dos Partidos com maior representação 

nesta Casa de Leis, para a composição da Comissão Especial de Inquérito - CEI, criada através do Requerimento nº 149/2019, as-

sinado pelos Vereadores Pepa Servidone, Ednei Valêncio, Daniel Rodrigues, Dona Cidinha, Paulo Henrique Advogado, João Bassi e 

Beto Ariki, para  criação de COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, com a inalidade de apurar irregularidades na CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, bem como indícios de SUPERFATURAMENTO NOS CONTRATOS ADMINIS-

TRATIVOS: OPEN LEGIS INFORMÁTICA (tv/web, prestação de serviços SAPL gestão de processos legislativos), (EXPAND CON-

SULTORIA E ASSESSORIA), (TMO CONSULTORIA E ASSESSORIA), sendo possível analisarmos todos os outros, tendo em vista 
os indícios já encontrados nos contratos mencionados.

Nomeia a Comissão Especial de Inquérito que será constituída pelos Vereadores Ademilson Aparecido Ser-

vidone, Ednei Aparecido Valêncio e Roberto Luis Ariki , que terá 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente Ato, para 
apurar o fato determinado.

Jaboticabal, aos 5 de novembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretário

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

PROJETOS

PROJETO DE LEI Nº 280/2019

Estima a Receita e ixa a Despesa do Município de Jaboticabal para o exercício de 2020.

Art. 1º O Orçamento do Município de Jaboticabal para o exercício de 2020 estima a Receita e ixa a Despesa em 
R$337.044.500,00 (trezentos e trinta e sete milhões, quarenta e quatro mil e quinhentos reais), abrangendo a Administração 
Direta e Indireta, discriminado pelos anexos desta Lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, 
da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o 
exercício de 2020.

Parágrafo Único. A Receita Estimada do Município de Jaboticabal, no valor de R$337.044.500,00 (trezentos e trinta e sete 
milhões, quarenta e quatro mil e quinhentos reais), acrescida das contas redutoras correspondentes às retenções para o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proissionais da Educação – FUNDEB, no valor 
de R$25.604.623,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e quatro mil e seiscentos e vinte e três reais), resulta no montante de 
R$362.649.123,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e cento e vinte e três reais).

Art. 2º A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especiicações constantes dos quadros integrantes 
desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320/64, Artigo 2º, §1º, I)

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
          Poder Executivo

1 – Receitas Correntes 293.125.071,00

1.1 – Receita Tributária 82.563.391,00

1.2 – Receita de Contribuições 3.932.279,00

1.3 – Receita Patrimonial 1.259.182,00

1.6 – Receita de Serviços 441.633,00

1.7 – Transferências Correntes 201.896.815,00

1.9 – Outras Receitas Correntes 3.031.771,00

2 – Receitas de Capital 18.200.552,00

2.2 – Alienação de Bens 2.315.00,00

2.4 – Transferências de Capital 15.835.552,00

2.9 – Outras Receitas de Capital 50.000,00

Receita própria 311.325.623,00

7.9 – Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentária 2.330.000,00

Subtotal 313.655.623,00

(-) Contas redutoras do FUNDEB 25.604.623,00

Total 288.051.000,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
2.1 - SAAEJ - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal

1 – Receitas Correntes 31.776.000,00

1.1 – Receita Tributária 156.500,00

1.3 – Receita Patrimonial 65.500,00

1.6 – Receita de Serviços 28.040.500,00

1.9 – Outras Receitas Correntes 3.513.500,00

2 – Receitas de Capital 74.000,00

2.2 – Alienação de Bens 1.000,00

2.4 – Transferências de Capital 28.000,00

2.9 – Outras Receitas de Capital 45.000,00

Receita própria 31.850.000,00

7.6 - Receita de Serviços - Intra-orçamentária 2.150.000,00

Total 34.000.000,00

2.2 - Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal - SEPREM

1 – Receitas Correntes 19.458.500,00

1.2 – Receita de Contribuições 12.248.500,00

1.3 – Receita Patrimonial 5.150.000,00

1.9 – Outras Receitas Correntes 2.060.000,00

Receita própria 19.458.500,00

7.2 - Receita de Contribuições - Intra-orçamentária Corrente 32.560.000,00

Total 52.018.500,00

2.3 - Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE

1 – Receitas Correntes 15.000,00

1.3 – Receita Patrimonial 500,00

1.7 - Transferências Correntes 14.500,00

Receita própria 15.000,00

Total 15.000,00

3- TOTALIZAÇÃO

Receita 374.084.500,00

( - ) Receita Intra-orçamentária 37.040.000,00

Total 337.044.500,00

 Art. 3º A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, e a 
dos Órgãos da Administração Indireta desdobrada em seus respectivos orçamentos, estimados e ixados por Decretos do Poder 
Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)
1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Administração Direta

01 – Legislativa 12.278.550,00

02 – Judiciária 438.414,00

03 – Essencial à Justiça 1.492.102,00

04 – Administração 36.047.304,00

06 – Segurança Pública 3.459.745,00

08 – Assistência Social 11.777.683,00

10 – Saúde 84.532.699,00

11 – Trabalho 27.000,00

12 – Educação 77.766.644,00

13 – Cultura 3.453.973,00

15 – Urbanismo 20.913.624,00

16 – Habitação 24.000,00

17 – Saneamento 344.871,00

18 – Gestão Ambiental 612.604,00

20 – Agricultura 2.609.978,00

22 – Indústria 1.366.000,00

23 – Comércio e Serviços 1.749.606,00

25 – Energia 3.963.506,00

26 – Transporte 5.728.373,00

27 – Desporto e Lazer 1.368.101,00

28 – Outros Encargos Especiais 14.465.708,00

99 – Reserva de Contingência 2.678.655,00

Subtotal 287.099.140,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 32.431.400,00

Total 254.667.740,00

Administração Indireta

09 – Previdência Social 51.072.000,00

17 – Saneamento 32.060.000,00

27 – Desporto e Lazer 965.860,00

28 – Outros Encargos Especiais 1.965.000,00

99 – Reserva de Contingência 922.500,00

Subtotal 86.985.360,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias  4.608.600,00

Total 82.376.760,00

Total Geral 337.044.500,00

2 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Administração Direta

Câmara Municipal de Jaboticabal 12.468.550,00

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 274.630.590,00

Subtotal 287.099.140,00

(-) Operações Intra-orçamentárias 32.431.400,00

Total 254.667.740,00

Administração Indireta

SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal 34.000.000,00

Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal - SEPREM 52.018.500,00

Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE 966.860,00

Subtotal 86.985.360,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 4.608.600,00

Total 82.376.760,00

Total Geral 337.044.500,00

3 – POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Administração Direta
Poder Legislativo

01 – Câmara Municipal de Jaboticabal 12.468.550,00

Poder Executivo

02-01 – Secretaria Municipal de Governo 5.652.700,00

02-02 – Secretaria Municipal de Planejamento 3.942.805,00

02-03 – Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 1.930.516,00

02-04 – Secretaria Municipal de Administração 18.859.874,00

02-05 – Secretaria Municipal de Fazenda 22.489.768,00

02-06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e 
Lazer

82.738.650,00

02-07 – Secretaria Municipal de Saúde 84.532.699,00

02-08 – Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

11.777.683,00

02-09 – Secretaria Municipal de Agricultura, Abast. e Meio 
Ambiente

3.222.582,00

02-10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 30.802.051,00

02-11 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 6.002.607,00

02-12 – Reserva de Contingência 2.678.655,00

Soma - Poder Executivo 274.630.590,00

Subtotal 287.099.140,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 32.431.400,00

Total 254.667.740,00

Administração Indireta

SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal 33.660.000,00

Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal - SEPREM 51.437.000,00

Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE 965.860,00

Reserva de Contingência 922.500,00

Subtotal 86.985.360,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 4.608.600,00

Subtotal 82.376.760,00

Total 337.044.500,00

Art. 4º O orçamento da despesa da Administração Indireta poderá ser expandido até o limite da efetiva arrecadação, na uni-
dade gestora que ocorrer excesso.

Art. 5º Fica autorizado a realização de transferências inanceiras entre as unidades gestoras da administração direta e indi-
reta, quando necessário, para atender despesas da execução orçamentária devidamente caracterizadas, devendo as unidades 
participantes do procedimento efetuarem registros das transferências concedidas e recebidas, em contas especíicas de resultado.

Art. 6º Os saldos das transferências inanceiras deverão, de forma permanente, manter igualdade entre as movimentações 
concedidas e recebidas nas unidades gestoras concedentes e recebedoras e, deverão também, ser destacados nas demonstra-

ções contábeis de cada órgão e Poder, para que em nível consolidado, tais saldos se compensem, tornando nulos seus efeitos nas 
demonstrações contábeis consolidadas.

Art. 7º O orçamento da Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal – EMURJA será inanciado com recursos próprios, 
e complementado com recursos do Tesouro Municipal, quando necessário.

Art. 8º O Poder Executivo ica autorizado a:
I – abrir durante o exercício inanceiro, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento da despesa, 

nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e, conforme artigo 10, inciso I, da Lei nº 5.031, de 25 de 
outubro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício inanceiro de 2020, 
sem onerar os créditos destinados a suprir insuiciência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, e de receita 
próprias de autarquias;

II – realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência, em 
conformidade com o disposto no inciso II do artigo 10, da Lei nº 5.031, de 25 de outubro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício inanceiro de 2020.

III – sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, ica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos entre elementos 
de despesa, total ou parcialmente, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Cons-

tituição Federal;
IV – realizar, com autorização do Poder Legislativo, operações de créditos para programas governamentais, até o limite per-

missível pela legislação federal.

V - Criar vínculos nas dotações orçamentárias, quando necessário, para evidenciar a aplicação de recursos a eles inerentes, 

de acordo com as fontes de recursos disponíveis.

§1º A autorização de que trata o Inciso I deste artigo não pode onerar o limite nele previsto, nos casos de suprir insuiciências 
nas dotações orçamentárias relativas a inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despe-

sas à conta de recursos vinculados.
§2º A categoria de programação de que trata o inciso III refere-se às despesas com a mesma classiicação institucional e fun-

cional programática, e que pertençam à mesma unidade executora.
§3º As despesas empenhadas e não pagas até o inal do exercício de 2019 serão inscritas em restos a pagar, e, terão validade 

até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos 
nas áreas da educação e da saúde.

§4º A disposição contida no parágrafo anterior, se aplica também, à execução orçamentária dos exercícios de 2015, 2016, 
2017 e 2018.

§5º As alterações previstas neste artigo deverão ser ajustadas no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO).

Art. 9º Os valores monetários dos programas e ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, 
e o Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2018/2021, icam de forma automática ajustados aos valores 
correntes consignados nos Anexos desta Lei.

Art. 10. O Poder Executivo ixará diretrizes para a execução do orçamento para 2020, visando o perfeito equilíbrio entre a 
receita arrecadada e a despesa realizada.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020, com seus dispositivos também aplicados aos órgãos da administra-

ção indireta, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 25 de outubro de 2019.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em cumprimento a legislação em vigor encaminho a Vossa Excelência, para ser apreciado por essa Egrégia Câmara de 
Vereadores, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento anual do Município de Jaboticabal, para o exercício de 2020.

O presente projeto de lei foi elaborado de acordo com as disposições constantes do Plano Plurianual do Município para o 

quadriênio 2018 a 2021, aprovado pela Lei 4.858, de 09 de agosto de 2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, aprovada 
pela Lei nº 5.031, de 25 de outubro de 2019, observando-se também, os princípios estabelecidos no artigo 165, §8º, da Constituição 
Federal, artigo 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e a Lei Orgânica do Município de Jaboticabal.
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ATOS DA MESA

terno desta Casa de Leis, na Lei Orgânica do Município e em legislação especíica,

Beto Ariki, para  criação de COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, com a inalidade de apurar irregularidades na CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, bem como indícios de SUPERFATURAMENTO NOS CONTRATOS ADMINIS
TRATIVOS: OPEN LEGIS INFORMÁTICA (tv/web, prestação de serviços SAPL gestão de processos legislativos), (EXPAND CON
SULTORIA E ASSESSORIA), (TMO CONSULTORIA E ASSESSORIA), sendo possível analisarmos todos os outros, tendo em vista 

vidone, Ednei Aparecido Valêncio e Roberto Luis Ariki , que terá 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente Ato, para 

Estima a Receita e ixa a Despesa do Município de Jaboticabal para o exercício de 2020.

O Orçamento do Município de Jaboticabal para o exercício de 2020 estima a Receita e ixa a Despesa em 
R$337.044.500,00 (trezentos e trinta e sete milhões, quarenta e quatro mil e quinhentos reais), abrangendo a Administração 
Direta e Indireta, discriminado pelos anexos desta Lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, 
da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o 
exercício de 2020.

 A Receita Estimada do Município de Jaboticabal, no valor de R$337.044.500,00 (trezentos e trinta e sete 
milhões, quarenta e quatro mil e quinhentos reais), acrescida das contas redutoras correspondentes às retenções para o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proissionais da Educação – FUNDEB, no valor 
de R$25.604.623,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e quatro mil e seiscentos e vinte e três reais), resulta no montante de 
R$362.649.123,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e cento e vinte e três reais).

 A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especiicações constantes dos quadros integrantes 

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320/64, Artigo 2º, §1º, I)

1.1 – Receita Tributária 82.563.391,00

1.2 – Receita de Contribuições

1.3 – Receita Patrimonial

1.6 – Receita de Serviços 441.633,00

1.7 – Transferências Correntes 201.896.815,00

1.9 – Outras Receitas Correntes

2.2 – Alienação de Bens

2.4 – Transferências de Capital

2.9 – Outras Receitas de Capital

7.9 – Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentária

(-) Contas redutoras do FUNDEB

31.776.000,00

1.1 – Receita Tributária 156.500,00

1.3 – Receita Patrimonial 65.500,00

1.6 – Receita de Serviços

1.9 – Outras Receitas Correntes

2.2 – Alienação de Bens

2.4 – Transferências de Capital

2.9 – Outras Receitas de Capital

7.6 - Receita de Serviços - Intra-orçamentária

1.2 – Receita de Contribuições

1.3 – Receita Patrimonial

1.9 – Outras Receitas Correntes 2.060.000,00

1.3 – Receita Patrimonial

( - ) Receita Intra-orçamentária

A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, e a 
dos Órgãos da Administração Indireta desdobrada em seus respectivos orçamentos, estimados e ixados por Decretos do Poder 
Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

01 – Legislativa

02 – Judiciária

03 – Essencial à Justiça

04 – Administração 36.047.304,00

06 – Segurança Pública

08 – Assistência Social 11.777.683,00

10 – Saúde 84.532.699,00

11 – Trabalho

12 – Educação 77.766.644,00

13 – Cultura

15 – Urbanismo 20.913.624,00

16 – Habitação

17 – Saneamento

18 – Gestão Ambiental 612.604,00

20 – Agricultura 2.609.978,00

22 – Indústria 1.366.000,00

23 – Comércio e Serviços 1.749.606,00

25 – Energia 3.963.506,00

26 – Transporte

27 – Desporto e Lazer 1.368.101,00

28 – Outros Encargos Especiais 14.465.708,00

99 – Reserva de Contingência 2.678.655,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias

254.667.740,00

09 – Previdência Social

17 – Saneamento 32.060.000,00

27 – Desporto e Lazer 965.860,00

28 – Outros Encargos Especiais 1.965.000,00

99 – Reserva de Contingência

86.985.360,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias  4.608.600,00

82.376.760,00

12.468.550,00

274.630.590,00

(-) Operações Intra-orçamentárias

SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal

Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal - SEPREM

Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE 966.860,00

86.985.360,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 4.608.600,00

01 – Câmara Municipal de Jaboticabal 12.468.550,00

02-01 – Secretaria Municipal de Governo 5.652.700,00

02-02 – Secretaria Municipal de Planejamento

02-03 – Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 1.930.516,00

02-04 – Secretaria Municipal de Administração

02-05 – Secretaria Municipal de Fazenda 22.489.768,00

02-06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e 
Lazer

82.738.650,00

02-07 – Secretaria Municipal de Saúde 84.532.699,00

02-08 – Secretaria Municipal de Assistência e 11.777.683,00

02-09 – Secretaria Municipal de Agricultura, Abast. e Meio 

02-10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

02-11 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 6.002.607,00

02-12 – Reserva de Contingência 2.678.655,00

Soma - Poder Executivo 274.630.590,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias

SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal 33.660.000,00

Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal - SEPREM

Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE 965.860,00

86.985.360,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 4.608.600,00

O orçamento da despesa da Administração Indireta poderá ser expandido até o limite da efetiva arrecadação, na uni
dade gestora que ocorrer excesso.

 Fica autorizado a realização de transferências inanceiras entre as unidades gestoras da administração direta e indi
reta, quando necessário, para atender despesas da execução orçamentária devidamente caracterizadas, devendo as unidades 
participantes do procedimento efetuarem registros das transferências concedidas e recebidas, em contas especíicas de resultado.

 Os saldos das transferências inanceiras deverão, de forma permanente, manter igualdade entre as movimentações 

ções contábeis de cada órgão e Poder, para que em nível consolidado, tais saldos se compensem, tornando nulos seus efeitos nas 

O orçamento da Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal – EMURJA será inanciado com recursos próprios, 

O Poder Executivo ica autorizado a:
I – abrir durante o exercício inanceiro, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento da despesa, 

nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e, conforme artigo 10, inciso I, da Lei nº 5.031, de 25 de 
outubro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício inanceiro de 2020, 
sem onerar os créditos destinados a suprir insuiciência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados, e de receita 
próprias de autarquias;

II – realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência, em 
conformidade com o disposto no inciso II do artigo 10, da Lei nº 5.031, de 25 de outubro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício inanceiro de 2020.

III – sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, ica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos entre elementos 
de despesa, total ou parcialmente, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Cons
tituição Federal;

IV – realizar, com autorização do Poder Legislativo, operações de créditos para programas governamentais, até o limite per

A autorização de que trata o Inciso I deste artigo não pode onerar o limite nele previsto, nos casos de suprir insuiciências 
nas dotações orçamentárias relativas a inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despe
sas à conta de recursos vinculados.

 A categoria de programação de que trata o inciso III refere-se às despesas com a mesma classiicação institucional e fun
cional programática, e que pertençam à mesma unidade executora.

 As despesas empenhadas e não pagas até o inal do exercício de 2019 serão inscritas em restos a pagar, e, terão validade 
até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos 
nas áreas da educação e da saúde.

 A disposição contida no parágrafo anterior, se aplica também, à execução orçamentária dos exercícios de 2015, 2016, 

As alterações previstas neste artigo deverão ser ajustadas no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO).

Os valores monetários dos programas e ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, 
e o Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2018/2021, icam de forma automática ajustados aos valores 
correntes consignados nos Anexos desta Lei.

O Poder Executivo ixará diretrizes para a execução do orçamento para 2020, visando o perfeito equilíbrio entre a 
receita arrecadada e a despesa realizada.

Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020, com seus dispositivos também aplicados aos órgãos da administra

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em cumprimento a legislação em vigor encaminho a Vossa Excelência, para ser apreciado por essa Egrégia Câmara de 
Vereadores, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento anual do Município de Jaboticabal, para o exercício de 2020.

quadriênio 2018 a 2021, aprovado pela Lei 4.858, de 09 de agosto de 2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, aprovada 
pela Lei nº 5.031, de 25 de outubro de 2019, observando-se também, os princípios estabelecidos no artigo 165, §8º, da Constituição 
Federal, artigo 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 

Em conformidade com a legislação vigente, a proposta orçamentária contém a discriminação da receita e da despesa de 
forma a evidenciar a política econômica e inanceira e o programa de trabalho do Governo Municipal, obedecendo aos princípios 
da unidade, universalidade e anualidade. Tanto para a Administração Direta quanto para a Administração Indireta, a receita é de-
monstrada por Fontes de Recursos e a despesa por Funções de Governo, Órgãos da Administração e Unidades Executoras. Todos 
os detalhamentos exigidos estão demonstrados nos anexos que integram a proposta.

O Orçamento da Administração Direta estima a Receita para o exercício de 2020 em R$288.051.000,00, que somado ao valor 
da Receita da Administração Indireta de R$86.033.500,00, perfaz um valor global de R$374.084.500,00.

Com a dedução das operações intraorçamentárias de R$37.040.000,00, o valor global passa ser R$337.044.500,00.
As operações intraorçamentárias são operações entre órgãos da mesma esfera de governo, no caso, trata-se de movimento 

de receitas e despesas entre as unidades gestoras deste Município.
A elaboração do Orçamento do Município de Jaboticabal evidenciou o perfeito equilíbrio entre a Receita e a Despesa, provendo 

os setores administrativos em geral de dotações para manutenção e investimentos dentro das possibilidades orçamentárias, e sem 
prejuízo dos serviços e encargos de natureza continuada.

A receita prevista foi formulada inteiramente com base em parâmetros reais, sem supervalorizações, considerando a tendência 
econômica atual e observadas as características e peculiaridades locais, sendo o valor orçado compatível com a média da receita 
efetivamente arrecadada nos últimos doze meses e com aquelas arrecadadas nos exercícios anteriores.

As transferências correntes líquidas no valor de R$176.292.192,00, representam 52,31% da estimativa total da proposta or-
çamentária de R$337.044.500,00, e formam a base principal das fontes de receita do orçamento, fato que relete o atual sistema 
tributário nacional. Destaca-se ainda, as transferências de capital no valor de R$15.835.552,00, que representam 4,70% da receita 
total estimada.

Com referência a Receita escritural prevista no valor de R$374.084.500,00, cabe observar que R$37.050.000,00 abrange as 
Receitas Intraorçamentárias, que como já mencionado são operações realizadas entre entidades da mesma esfera governamental. 
Trata-se da circulação de recursos inanceiros nas unidades gestoras do orçamento, quando a despesa de uma unidade gera a 
receita de outra unidade, sendo neste caso, as despesas da Prefeitura Municipal, Autarquias, Fundação e Câmara Municipal, cons-
tituindo receitas do Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal – SEPREM, referentes a contribuições previdenciárias 
patronais; do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ, referentes a despesas de água e esgoto dos órgãos 
municipais; e mais, do SEPREM, relativas ao pagamento de dívida da Prefeitura, Autarquias e Câmara Municipal com o RPPS, ou 
seja, o Órgão Previdenciário. Ainda há despesas do SEPREM e do SAAEJ restituindo despesas de suas competências realizadas 
pela Prefeitura.

Salienta-se que as transferências inanceiras para a Câmara Municipal de Jaboticabal e para a Fundação de Amparo ao Espor-
te de Jaboticabal – FAE, serão processadas em contas extraorçamentárias, na conformidade da legislação em vigor.

O orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal no valor de R$12.278.550,00, corresponde a 3,64% do orçamento total do 
Município. A fonte inanceira para execução das ações do Poder Legislativo será constituída por transferências inanceiras a razão 
de 1/12 avos ao mês, ou seja, doze transferências iguais de R$1.023.212.50, sendo a primeira no dia 20 de janeiro de 2020 e a 
última em 20 de dezembro de 2020.

A Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE receberá transferências inanceiras de até R$950.860,00, que corres-
ponde a até 1,15% da receita tributária estimada.

As aplicações constitucionais obrigatórias no ensino de no mínimo 25%, calculadas com base nas receitas provenientes de 
impostos, de acordo com as estimativas, representam 26,94%.

O Município estima arrecadar com impostos e transferências de impostos a importância de R$204.284.436,00. A despesa 
orçada para o ensino com recursos próprios soma R$29.424.362,00, que acrescida do valor das retenções para o FUNDEB de 
R$25.604.623,00 materializadas nas operações de transferências correntes de impostos, totaliza R$55.038.885,00.

A mesma base de cálculo deine as aplicações obrigatórias em saúde de no mínimo 15%. Conforme as estimativas, a despesa 
ixada nas ações de saúde apresenta índice de 30,67%. O valor da despesa é de R$62.659.210,00, enquanto a obrigação consti-
tucional seria R$30.642.665,40. Portanto, um valor excedente de R$32.016.544,60, que representa 15,67%.

No tocante à aferição dos índices deinidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, destaca-se a Receita Corrente Líquida Esti-
mada é R$290.180.958,00, e a Despesa com Pessoal e Encargos R$142.041.001,00, cujo índice estimado é 48,95%. A despesa 
com aposentadorias e pensões soma R$48.160.000,00 e representa 16,60% da RCL. Ela é paga com recursos vinculados do 
SEPREM, portanto, não entra no cômputo das despesas com pessoal para apuração do índice, na conformidade estabelecida 
pela LRF.

Cumpre informar também, que a despesa com pessoal e encargos do Poder Legislativo, no valor de R$7.597.550,00, repre-
senta 2,62% da Receita Corrente Líquida.

A política econômico-inanceira adotada para a elaboração da proposta orçamentária visa a melhoria da infraestrutura básica, 
para proporcionar atendimento efetivo às necessidades dos munícipes. Esses objetivos implicam em investimentos e elevados 
custos de manutenção que, por sua vez, icam condicionados à efetivação da receita.

Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo procurou atender na medida do possível, as necessidades da po-
pulação apresentadas por diversos meio de comunicação, como também as reivindicações de lideranças de vários segmentos da 
comunidade. A proposta traduz a preocupação e observância do Governo Municipal na condução de uma política inanceira basea-
da no equilíbrio das contas públicas, cuja referência está no controle dos gastos, na melhoria da arrecadação e na transparência e 
utilização correta dos recursos públicos, sendo a meta principal elevar o padrão dos serviços colocados à disposição da população.

Na expectativa de que este projeto permita uma discussão democrática entre os Poderes Executivo e Legislativo, é que 
submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2020, renovando nossos votos de elevada estima e 
distinta consideração.

Atenciosamente,
JOSÉ CARLOS HORI

Prefeito Municipal

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA
FUNDAMENTO: Dispensa nº 93/2019 e Contrato nº 45/2019
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para transporte de passageiro para transporte dos 

Jovens Parlamentares
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
DATA DO CONTRATO: 05/11/2019

Nº 207, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019 – CONCEDE a servidora NATÁLIA DOS SANTOS PINTO DURANTE, lotada 
no Departamento de Administração, Licença Gestante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de 04/11/2019, 
conforme Lei Municipal n° 3736, de 03 de abril de 2008 e Resolução n° 312 de 17 de agosto de 2009. 

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da Lei 
Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre a transparência na gestão iscal, CONVIDA a população de Jaboticabal para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto de Lei nº 280/2019, que estima a Receita e ixa a Despesa do Município de Jaboticabal 
para o exercício de 2020. (LOA)

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br)
Data: 27 de novembro de 2019 (quarta-feira) 
Horário: 19hs.
Local: Câmara Municipal de Jaboticabal
(Rua Barão do Rio Branco, nº 765)

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PORTARIAS

C O N V I T E

 
 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 

 

   Edital de convocação dos proprietários rurais associados deste 
Sindicato Rural de Jaboticabal, quites com a tesouraria e em pleno gozo de seus 
direitos, na sede deste Sindicato, sito na Rua Castro Alves, nº 911 - Centro, nesta 
cidade e comarca de Jaboticabal/SP, para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada dia 21/11/2019, às 16:00 horas em primeira convocação com 
o número de associados estabelecido pelo Estatuto Social e, não havendo número 
suficiente para a instalação da Assembleia, será realizada às 17:00 horas em 
segunda convocação com o número de associados determinado pelo Estatuto Social, 
dando plenos poderes à Diretoria deste Sindicato para deliberarem sobre a leitura, 
discussão e aprovação dos seguintes itens: 
 
   1º)  Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia anterior;  
   2º)  Leitura, discussão e votação da Proposta Orçamentária para 
o ano de 2020 com o parecer do Conselho Fiscal.  
 
    Jaboticabal, 08 de novembro de 2019.  

 
        Ismael Perina Junior 
                         Presidente 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Centro Espírita Universal, através de seu Presidente, Wilson Fernando Coelho Reis, infra-assi-
nado, CONVOCA os senhores sócios contribuintes para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA que irá realizar-se dia 26 de novembro de 2019, às 21 h, em primeira convocação e às 21 h e 
30 min,  com qualquer número de associados, em segunda convocação, a fi m de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 

1- Aprovação do novo estatuto da associação “Centro Espírita Universal;
Jaboticabal, 04 de novembro de 2019.

WILSON FERNANDO COELHO REIS
PRESIDENTE

Programa Pontos Mis traz oi cina 
gratuita de cinema

Dando sequência à 
parceria entre a Prefei-
tura de Jaboticabal, a 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa e o 
Museu da Imagem do 
Som, no próximo dia 14 
de novembro acontece a 
oi cina “Laboratório de 
Atuação para Cinema” 
com Vanise Carneiro. O 
curso acontece das 13h 
às 17h, no Museu Histó-
rico de Jaboticabal “Alo-
ísio de Almeida”.

O “Laboratório de 
Atuação para Cinema” 
é uma oi cina prática, 
onde são realizados 
exercícios com câmera, 
introduzindo o traba-

lho do ator na lingua-
gem audiovisual, com 
exercícios, dinâmicas e 
educação do olhar para 
o entendimento dessa 
linguagem, explorando 
a relação ator/persona-
gem e a atuação com 
outras áreas da criação, 
tais como fotograi a, 
roteiro, som, direção de 
arte, entre outras.

Com vagas limitadas, 
a oi cina é totalmente 
gratuita e as inscrições 
podem ser feitas pelo 
telefone (16) 32028323 
ou pelo email: cultura@
jaboticabal.sp.gov.br.

Pontos Mis - É um 
programa do Museu da 

Imagem e do som que 
visa a formação de pú-
blico para o cinema 
nacional e estrangeiro, 
não comercial, com a 
exibição de i lmes, bem 
como a realização de 
palestras e oi cinas.

“A parceria com a Se-
cretaria de Cultura e 
Economia Criativa do 
Estado e com o MIS tem 
trazido para Jaboticabal 
oportunidades únicas de 
aprendizado dentro des-
se universo que é a cul-
tura. E Jaboticabal pode 
se sentir privilegiada em 
manter essa importante 
parceria”, explica José 
Mário de Oliveira, dire-
tor de Cultura.

A proi ssional - Va-
nise Carneiro é atriz, 
diretora, educadora, 
preparadora de elenco 
para cinema e pesqui-
sadora na área, natural 
de Santa Maria, RS, cur-
sou Bacharelado em Ar-
tes Cênicas pela UFRGS. 
Atuou em diversos es-
petáculos teatrais, cur-
tas e longas-metragens. 
Nos últimos anos vêm 
ministrando oi cinas de 
atuação e desenvolven-
do o trabalho de prepa-
ração de elenco, com 
atores e não atores, 
para cinema. Vive em 
São Paulo desde 2011.

CULTURA
Casa do Artesão leva artesanato 

para a Praça 9 de Julho

Acontece neste sába-
do (9), das 9h às 17h, 
mais uma Feira de Arte-
sanato promovida pela 
Casa do Artesão “Do-
rival Taliberti”. Dessa 
vez os artesãos da Casa 
montarão seu espaço 
na parte central da Pra-
ça 9 de Julho, no centro 
da cidade. 

Estarão expostos tra-
balhos de pintura em 
tecido, arte sacra e moti-
vos religiosos, enxovais 
de bebês, crochê, crochê 
amiguri, crochê com i o 
de malha, entre outros 
produtos artesanais.

De acordo com Lisia-
ne Barbieri, responsável 

pela Casa do Artesão, 
são esperados cerca de 
20 artesãos nessa fei-
ra. A expectativa que 
ocorra uma boa partici-
pação da população de 
Jaboticabal.

Preocupação com 
o artesanato - Desde 
2017, a Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio do 
Departamento de Cul-
tura, vem realizando 
feiras e procurado dar 
maior visibilidade ao 
material produzido pe-
los artesãos da cidade. 
Nos últimos dois anos 
foram realizadas diver-
sas feiras e os proi s-
sionais participaram de 

eventos benei centes na 
cidade. 

“Adotamos uma práti-
ca de fazer a tradicional 
Feira de Arte e Artesana-
to apenas com artesãos 
de Jaboticabal, incenti-
vando assim uma maior 
participação e cuidado 
no acabamento de seus 
produtos. Procuramos 
apoiar as feiras reali-
zadas pela Casa do Ar-
tesão e também abrir 
novos espaços, contri-
buindo assim para o 
crescimento da Econo-
mia Criativa na cidade”, 
ai rma José Mário de 
Oliveira, diretor de cul-
tura do município.

Semana da Música e Arte terá programação extensa

A Prefeitura de Ja-
boticabal e a Escola 
de Arte “Francisco 
Berlingieri Marino” 
promovem a 22ª 
Semana da Músi-
ca e Arte de 17 de 
novembro a 13 de 
dezembro. A pro-
gramação traz uma 
série de eventos 
voltados para todos 
os públicos. Peças 
de teatro, recitais, 
apresentações mu-
sicais e workshop 
prometem animar 
adultos e crianças.



6 SÁBADO, 09 DE NOVEMBRO DE 2019

Prefeitura divulga pontos beneiciados pela operação 
Tapa Buraco – 6 de novembro

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diversos 
bairros da cidade. As 
equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos promovem me-
lhorias nas ruas Afonso 
Antônio Berlingieri, São 
João, Monteiro Lobato, 
General Osório, Carlos 
Berchieri, Armando Sa-
les de Oliveira, Antônio 
Casaletti, Castro Alves, 
Comendador João Mari-

SEBRAE-SP oferece duas oicinas em novembro
Prefeitura de Jaboti-

cabal, SEBRAE-SP, Incu-
badora Empresarial e 
Instituto Tecnológico 
de Jaboticabal ofere-
cem aos empresários 
duas novas oicinas que 
acontecem neste mês. 
A primeira é totalmen-
te gratuita e aborda o 
tema “Começar Bem – 
Plano de Negócios”. O 
encontro acontece em 
18 de novembro, das 
8h30 às 17h30 no au-
ditório da Prefeitura e 
é voltada especialmen-
te nos interessados em 
iniciar um novo proje-
to e precisam organi-
zar no papel todas as 
ideias de maneira pla-
nejada e estruturada.

O segundo encontro 
acontece nos dias 26 
e 27 de novembro, das 
19h às 22h, aborda o 

Facebook e outros si-
tes de sucesso. O curso 
faz parte do projeto Na 
Medida SEBRAE e para 
garantir a participação, 
os interessados devem 
investir R$ 140, dividi-
dos em duas parcelas.

“Essa é a oportunida-
de esperada por muitos 
empreendedores de Ja-
boticabal. Dois assun-
tos atuais e de extre-
ma importância para 
qualquer empresa. Os 
interessados devem 
procurar o posto do Se-
brae Aqui no Paço Mu-
nicipal, ou entrar em 
contato pelo telefone”, 
orienta a diretora da 
Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gonçal-
ves.

Mais informações 
pelo o telefone (16) 
3203-3398. 

cato e João Batista Fer-
raz Sampaio. 

Balanços do Cidade 
Jardim, Jardim Mariana, 
Nova Jaboticabal, Bairro 
Alto e Barreiro foram re-
cuperados e as equipes 
realizam roçamento e 
limpeza em diferentes 
bairros da cidade. Tam-
bém acontece serviços 
de troca de lâmpadas e 
pintura de solo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

Prefeitura inicia melhoras na estada rural 
“Ampério Penariol”

Dessa vez, as equipes 
da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente traba-
lham no aterramento, 
terraplanagem e abau-
lamento de trecho da 
estrada rural conhecida 
como Ampério Penariol.

“A estrada precisa de 
melhorias. Em certos 
pontos existiam bar-
rancos muito altos, o 
que prejudicava a se-
gurança e trafegabili-

dade dos moradores e 
das máquinas que dia-
riamente passam pelo 
local”, explica o secre-
tário de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, Aldo Bellodi 
Neto.

Limpeza – Mais uma 
vez, as equipes da pre-
feitura realizaram a 
limpeza das áreas uti-
lizadas para descarte 
irregular nas proximi-
dades do Parque 1º de 

Maio e Residencial Ja-
boticabal.

“As limpezas são fre-
quentes e mesmo com 
a iscalização, muitas 
pessoas ainda descar-
tam o lixo nesses locais. 
Temos que manter nos-
sa cidade limpa, orga-
nizada e principalmen-
te livre da dengue. Por 
isso é muito importante 
que todo lixo tenha uma 
destinação consciente”, 
inaliza Aldo. 

Reis 2019: prefeitura oferece oportunidade para 
contribuinte regularizar situação

O prazo está passan-
do e a Prefeitura de 
Jaboticabal segue ofe-
recendo uma boa opor-
tunidade para quem 
pretende negocias suas 
dívidas. O Sistema Prá-
tico e o SAAEJ atendem 
as solicitações para 
adesão ao Programa 
de Recuperação Fiscal 
– REFIS 2019, com 90% 
nos juros e multas para 
quem pagar à vista até 
o dia 29. A negociação 
evita problemas futu-
ros, como a penhora de 
bens. 

“Hoje o valor da dí-
vida ativa preocupa e 
o REFIS é uma maneira 
de garantir que tenha-

Inadimplentes terão nomes incluídos no Serasa e 
podem ter bens bloqueados

mos condições de fa-
zer os investimentos 
que nosso município 
precisa. O Sistema Prá-
tico atende das 8h às 
16h30, sem pausa para 
o almoço”, orienta o 
secretário da Fazenda, 
Cláudio Almeida

A Lei Complementar 
nº 198 deine o valor 
mínimo das parcelas 
em R$ 250 para pessoa 
jurídica e R$ 100 para 
pessoa física. Conira as 
opções de pagamento.

Para pagamento inte-
gral, à vista, do débito:

a) Até 29 de novem-
bro de 2019, anistia de 
90% (noventa por cen-
to) dos juros e multa 

de mora;
b) de 02 de dezembro 

até 20 de dezembro de 
2019, anistia de 80% 
(oitenta por cento) dos 
juros e multa de mora;

II – Para pagamento 
parcelado do débito:

a) de 21 de outubro 
até 29 de novembro de 
2019, anistia de 50% 
(quarenta por cento) 
dos juros e multa de 
mora, parcelado em 10 
(dez) vezes;

b) de 02 de dezembro 
até 20 de dezembro de 
2019, anistia de 40% 
(trinta por cento) dos 
juros e multa de mora, 
parcelado em 06 (seis) 
vezes
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Palestra sobre Câncer de Mama leva 
informação ao CRAS 3

As pessoas que inte-
gram as atividades pro-
postas pelas equipes do 
CRAS 3 participaram de 
uma palestra a respeito 
do Câncer de Mama. O 
debate encerrou as ati-
vidades em torno do 
Outubro Rosa.

O bate papo abordou 
detalhes importantes 
sobre prevenção ao 
Câncer de Mama, auto-
cuidado, autoestima e 
outros cuidados com a 

saúde da mulher.
A palestra foi minis-

trada pela enfermeira 
Eloísa, da Estratégia de 
Saúde da Família. “A 
conversa foi muito ba-
cana, os participantes 
puderam tirar suas dú-
vidas e compartilharam 
experiências sobre os 
assuntos abordados”, 
diz a secretária de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social, Tatiana 
Pellegrini. 

Fatec, Etec e Univesp: Jaboticabal está com 
inscrições abertas para vestibulares 

Quem pretende dis-
putar uma vaga em uma 
faculdade gratuita tem 
duas opções neste mês 
em Jaboticabal. A FA-
TEC – Faculdade de Tec-
nologia de Jaboticabal 
– está com inscrições 
abertas até 11 de no-
vembro. O período para 
inscrição do vestibular 
da Univesp - Universi-
dade Virtual do Estado 
de São Paulo – segue até 
o dia 14.

Os interessados em 
cursar Tecnologia em 
Bicombustíveis, Ma-
rketing ou Gestão Am-
biental na FATEC devem 
se inscrever pelo site 

Há 70 vagas em cursos técnicos de ensino médio
www.vestibularfatec.
com.br e imprimir o bo-
leto de pagamento.

Já a Univesp Jaboti-
cabal oferece os cursos 
de bacharelado em Ci-
ência de Dados, bacha-
relado em Tecnologia 
da Informação, Gestão 
Pública, Engenharia da 
Computação, Engenha-
ria de Produção, Letras 
(com habilitação em 
Língua Portuguesa), Ma-
temática e Pedagogia. O 
período de inscrição se-
gue até às 15h de 14 de 
novembro pelo site da 
instituição (univesp.br/
vestibular). O valor da 
taxa é de R$ 45.

Curso Técnico - A Es-
cola Técnica Estadual 
(ETEC) de Jaboticabal 
está com inscrições 
abertas para os cursos 
de presenciais de admi-
nistração e marketing. 
São oferecidas 70 vagas 
com aulas no período 
noturno – 35 em cada 
curso. As inscrições se-
rão recebidas pelo site 
www.vestibulinhoetec.
com.br. Os interessados 
que não possuem inter-
net devem procurar a 
ETEC, localizada na EE 
Aurélio Arrobas Martins 
(Escola Estadão), na Rua 
São Sebastião, nº 294, 
das 19h às 22h.

Equipes da Assistência Social participam de 
seminário sobre autismo

Prefeitura divulga pontos beneiciados pela 
operação Tapa Buraco – 7 de novembro

Os assistentes so-
ciais de Jaboticabal 
aproveitaram a pausa 
na agenda do Congres-
so Brasileiro de As-
sistentes Sociais para 
participar do Seminá-
rio de Conscientização 
e Elaboração de Políti-
cas Públicas para Pes-
soas com Autismo que 
aconteceu no último 

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa 
que a operação tapa 
buraco prossegue 
em diversos bair-
ros da cidade. As 
equipes da Secreta-
ria de Obras e Ser-
viços Públicos pro-
movem melhorias 
nas ruas Guilherme 

Evento aconteceu simultaneamente ao Congresso Brasileiro de Assistentes Social, em Brasília

dia 31, no Anexo II da 
Câmara dos Deputa-
dos.

O encontro tratou 
principalmente da in-
clusão do autista na 
sociedade através de 
políticas públicas. 
“Temos uma parceria 
com a APAE e o semi-
nário foi importante 
para que possamos 

tratar sobre o tema 
com um olhar dife-
rente. Tivemos opor-
tunidade de trazer 
propostas e, agora, 
vamos iniciar novos 
estudos a respeito 
do tema”, informa a 
secretária de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, Tatiana 
Pellegrini. 

Morelo, Avelino Ge-
raldo Martins, Clo-
tilde Verri, São Ju-
das Tadeu, Rosinha 
Pacifico Vieira, José 
Luiz Nogueira, Mon-
senhor Varani e Joa-
quim Garcia. 

Também acontece 
durante a semana a 
pintura de solo das 

ruas do Morada do 
Campo, e equipes re-
alizam roçamento e 
limpeza em diferen-
tes bairros da cida-
de. Também aconte-
ce serviços de troca 
de lâmpadas.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-4100.

Savegnago participa do Dia Nacional da Coleta de Alimentos

A rede Savegnago, 
em parceria com o CdO 
(Companhia das Obras), 
participará neste dia 09 
de novembro, do Dia 
Nacional da Coleta de 
Alimentos, com pon-
tos de arrecadação em 
11 lojas da rede nas ci-
dades de Jaboticabal, 
Monte Alto, Ribeirão 
Preto, Sertãozinho e Li-
meira.

Essa será a 14ª edição 

A campanha, realizada em parceria com o CdO (Companhia das Obras), 
acontecerá, neste dia 09 de novembro, em 11 lojas da rede

da campanha, que co-
meçou em 2006 e já ar-
recadou 1.545 toneladas 
de alimentos, contando 
exclusivamente com o 
trabalho voluntário de 
6.470 mil pessoas em 
todas as edições. Nesse 
ano, 61 cidades do Bra-
sil integram a ação. 

Para participar, os 
clientes da rede Saveg-
nago podem doar ali-
mentos não-perecíveis 

nos postos de arreca-
dação instalados na en-
trada das lojas partici-
pantes. No inal do dia, 
os itens são recolhidos 
por Bancos de Alimen-
tos previamente conta-
tados que, depois, os 
distribuem às institui-
ções que assistem. 

Rua Floriano Peixoto, 
55 - Centro

Rua 24 de Maio, 1111 
– Centro
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maransport maransport1

Jaboticabal Shopping
16 3202-2668

Pça Dom José M. H. De Mello 146- Loja 35/36
Centro

16 3204-3634
Rua: Rui Barbosa, 987

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

“Não Mosca”: Jaboticabal lança nova campanha 
de combate à dengue e arboviroses

Uma nova campanha 
publicitária ganhou as 
ruas de Jaboticabal na 
quarta-feira (06). “Fica 
de olho e não mosca” 
aborda a presença invi-
sível do Aedes aegypti 
nas residências, trazen-
do cenas do cotidiano 
das famílias. Diverti-

da, chama a sociedade 
para a responsabilidade 
compartilhada.

As peças mostram 
o mosquito morando 
sem pagar aluguel, na-
dando na piscina sem 
ser convidado para o 
churrasco, bebendo 
a água do bebedouro 

sem ser o animal de 
estimação, subindo na 
caixa de água sem ser 
o encanador e aparece 
até como um penetra 
em um evento ao mer-
gulhar nas garrafas. 

“Ele não é bem-vindo 
mas se a gente não i -
car de olho entra na 

nossa casa e faz mui-
to estrago. A dengue, 
zika, febre amarela e 
chikungunya são doen-
ças graves e todo mun-
do tem que fazer a sua 
parte, inclusive dentro 
de casa, onde está con-
centrado 80% dos focos 
do Aedes”, alerta o pre-
feito José Carlos Hori.

“Este mosquito não 
paga aluguel, mas 
mora na sua casa. Fi-
que de olho e não mos-
ca” é a peça principal. 
“Abordamos a presença 
invisível do Aedes ae-
gypti nos quintais, be-
bedouros, pneus, pisci-
nas, garrafas, vasos de 

Prefeitura e Polícia Militar implantam Atividade Delegada 

A tão esperada ati-
vidade delegada vai 
começar. Preocupa-
da com o avanço da 
violência que atinge 
o interior de todo o 
Brasil, a Prefeitura de 
Jaboticabal buscou 
uma parceria com o 
governo do Estado de 
São Paulo. O projeto 
da Atividade Delega-
da voltou assinado 

Haverá maior quantidade de policiais e 
viaturas nas ruas de Jaboticabal; início do 

trabalho será na segunda-feira, às 10h

pelo novo secretário 
de Segurança Pública, 
General João Camilo 
Pires de Campos e, 
agora, pode ser colo-
cado em prática.

O prefeito José Car-
los Hori já havia assi-
nado a documentação 
em 2018, mas preci-
sou ser atualizada no 
início de 2019 devido 
à mudança de gover-

nador. “A prefeitura 
ajuda o governo Esta-
dual, o governo ajuda 
a prefeitura. A parceria 
prevê o pagamento de 
horas extras de poli-
ciais em folga, que vão 
para as ruas com suas 
viaturas e equipamen-
tos, fortalecendo a se-
gurança. Teremos mais 
policiais nas ruas de 
Jaboticabal”, comemo-

ra o prefeito.
O início do trabalho 

será na segunda-feira 
(11), às 10h, na Prefei-
tura, momento dedi-
cado para a nomeação 
da Comissão Paritá-
ria, que irá controlar e 
acompanhar o convê-
nio entre o Município 
de Jaboticabal e o Go-
verno do Estado de São 
Paulo. 

plantas. A prefeitura 
está com agentes de en-
demias nas ruas, mas é 
importante que todos 
trabalhem juntos nesta 
difícil missão de con-
trolar o mosquito em 
um país tropical. Jun-
tos vamos conseguir”, 
enfatiza o secretário de 
Saúde, João Roberto de 
Souza.

Mutirões - O traba-
lho ininterrupto dos 
agentes na luta contra 
as arboviroses é inten-
sii cado com a chegada 
das chuvas. Na quinta-
-feira (31), toda aten-
ção esteve voltada para 
o Jardim Santo Antô-

Programa Meu Emprego – Trabalho Inclusivo chega a Jaboticabal

Jaboticabal abre vagas em cursos proi ssionalizantes para pessoas com dei ciência
Já estão abertas vagas 

exclusivas para pessoas 
com dei ciências inte-
ressadas em melhorar 
o seu currículo. A pre-
feitura e o governo de 
São Paulo oferecem os 
cursos de Assistente de 
RH, Maquiagem - técni-
cas proi ssionais; Orga-
nização e promoção de 
festas e eventos. 

As inscrições devem 
ser realizadas no Depar-
tamento da Pessoa com 
Dei ciência, na rua José 
Marfara, 160 - CRAS 3. 

É necessário apresentar 
RG, CPF e comprovan-
te de residência. “A in-
clusão de pessoas com 
dei ciência no mercado 
de trabalho é uma con-
quista. A capacitação é 
um importante passo, 
uma oportunidade para 
o desenvolvimento pro-
i ssional e abre portas 
para o mercado de tra-
balho. Convido todos a 
participar”, diz a dire-
tora do departamento, 
Geiza Carla Silva Barbi-
zan.

nio, onde foi realizada 
a retirada de todo ma-
terial que possa acu-
mular água e servir de 
criadouro do Aedes ae-
gypti.

Cuidados importan-
tes - A população pre-
cisa verii car princi-
palmente os locais de 
difícil acesso, como 
atrás de máquinas de 
lavar, calhas, telhados, 
recipientes de água do 
descongelamento atrás 
das geladeiras e ralos 
abertos. Bebedouros de 
animais e bandejas de 
ar-condicionado tam-
bém devem ser verii -
cados constantemente. 

Meu Emprego Tra-
balho Inclusivo - A Se-
cretaria de Desenvol-
vimento Econômico 
oferece 17 mil vagas em 
61 modalidades de cur-
sos de qualii cação pro-
i ssional gratuitos para 
a pessoa com dei ciên-
cia em todo Estado, em 
2019. Além de qualii -
cação, a iniciativa pos-
sibilita mapeamento do 
peri l e habilidades fun-
cionais, identii cação 
de oportunidades de 
trabalho, compatibili-

zação de vagas e laudo 
médico.

O programa também 
apoia os empregadores 
na busca ativa na capta-
ção de candidatos com 
dei ciência, apoio na de-
i nição das vagas de tra-
balho, encaminhamento 
de candidatos, orienta-
ção para análise de fun-
ções, palestras de sen-
sibilização e apoio (por 
meio da metodologia 
do emprego apoiado) 
ao processo de inclusão 
proi ssional.
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Começa 
instalação de 

nova academia 
ao ar livre no 

Santa Rosa

Equipes da prefeitura 
trabalham na instalação 
de uma nova academia 
ao ar livre em Jaboti-
cabal. Os equipamen-
tos i cam na Praça do 
Santa Rosa, ao lado da 
ONG Amor Solidário. 
Os recursos foram des-
tinados pelo Deputado 
Estadual Sebastião San-
tos, por intermédio da 
vereadora Dona Cidi-
nha.

“Os moradores do 
Santa Rosa tem uma 
nova opção para a prá-
tica de exercícios. Em 
breve os equipamen-
tos já estarão disponí-
veis para quem quiser 

aproveitar”, ai rma o 
prefeito José Carlos 
Hori.

Entre as opções de 
equipamentos está a 
Rotação Dupla Dia-
gonal, que aumenta a 
mobilidade das articu-
lações dos ombros e 
dos cotovelos; o multi-
-exercitador que forta-
lece, alonga e aumen-
ta a fl exibilidade dos 
membros superiores e 
inferiores e o simula-
dor de cavalgada, que 
fortalece a muscula-
tura dos membros in-
feriores, superiores e 
aumenta a capacidade 
cardiorrespiratória.

Equipamentos podem ser 
usados pelos moradores para 

prática esportiva
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Vereadores pedem CEI para apurar possíveis 
irregularidades em contratos da Câmara de Jaboticabal

Pepa Servidone é eleito 2º Secretário da 
Mesa Diretora da Câmara de Jaboticabal

Um requerimento pe-
dindo a criação de uma 
CEI para investigar pos-
síveis irregularidades 
em contratos da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal foi lido na sessão 
ordinária de segunda-
-feira (04/11).

Encabeçado pelo ve-
reador Pepa Servidone 
(Cidadania), e subscrito 
pelos vereadores Beto 
Ariki (PSL), Ednei Va-
lêncio (PL), João Bassi 
(PATRI), Paulo Henri-
que Advogado (PATRI), 
Dona Cidinha (Republi-
canos) e Daniel Rodri-
gues (PSC), a comissão 
pretende apurar possí-
veis irregularidades em 

O vereador Pepa Ser-
vidone (Cidadania) 
foi eleito 2º Secretá-
rio da Mesa Diretora 
2019/2020 da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal na sessão ordiná-
ria de segunda-feira 
(04/11).

Durante a reunião 
plenária, Servidone so-
licitou ao presidente 
da Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (Cidada-
nia), que consultasse o 

procedimentos licitató-
rios além de indícios de 
superfaturamento nos 
contratos administrati-
vos: Open Legis Infor-
mática (tv/web, pres-
tação de serviços SAPL 
gestão de processos le-
gislativo), Expand Con-
sultoria e Assessoria, e 
TMO Consultoria e As-
sessoria.

A leitura do pedido 
ocorreu no expediente 
da sessão, bem como a 
escolha dos membros 
para formar a comissão, 
que seguiu as regras es-
tipuladas pela Resolu-
ção nº 272/2001. Entre 
elas está a proporcio-
nalidade dos partidos 

que ocupam cadeira no 
Legislativo Municipal. 
Com isso, foram indi-
cados os vereadores 
Pepa Servidone (Cida-
dania), Ednei Valêncio 
(PL) e Beto Ariki (PSL). 
Já a escolha do presi-
dente e do relator da 
CEI deve acontecer 
após a publicação do 
ato de nomeação dos 
membros, e serão es-
colhidos entre os pró-
prios nomeados.

A íntegra da sessão 
está disponível na WE-
BTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br) e também pelo canal 
da Câmara no YouTube 
(CMJaboticabal).

Plenário quanto ao in-
teresse de candidatura 
a algum dos cargos em 
vacância, e colocou seu 
nome para o cargo de 
2º Secretário. O parla-
mentar foi conduzido à 
Mesa com 12 votos.

“Queria agradecer a 
coniança. E o intuito 
é realmente tirar essa 
imagem de Ad Hoc, Ad 
Hoc, Ad Hoc e poder 
contribuir. Agradecer o 
vereador Wilsinho Lo-

cutor e os demais vere-
adores. Minha intenção 
é colaborar com vossa 
excelência para inali-
zar bem esse seu man-
dato”, pontuou Servido-
ne após a proclamação 
do resultado.

A íntegra da sessão 
está disponível na WE-
BTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br) e também pelo canal 
da Câmara no YouTube 
(CMJaboticabal).

DEMOCRACIA LEGAL: Escola do Legislativo abre 
curso gratuito de política para iniciantes

Com o objetivo de 
fazer com que os jabo-
ticabalenses entendam 
sobre política, a Escola 
do Legislativo (EL) da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal promove a 
partir de dezembro o 
curso “DEMOCRACIA LE-
GAL – Descomplicando 
a política”. O curso é to-
talmente gratuito, sen-
do limitado a 90 vagas 
por encontro. As inscri-
ções abrem no dia 11 
de novembro e seguem 
até 02 de dezembro, 
e devem ser feitas ex-
clusivamente pelo site 
www.jaboticabal.sp.leg.
br, na página da Escola 
do Legislativo, em “Cur-
sos e Treinamentos”. Os 
encontros serão reali-
zados na sede do Poder 
Legislativo Municipal 
(Rua Barão do Rio Bran-
co, 765), e os certii-
cados de participação 
serão emitidos pela Es-
cola do Legislativo.

No total, estão pro-
gramados nove encon-
tros com diversos te-
mas que permeiam o 
universo da política, e 
que serão ministrados 
por diferentes prois-
sionais. O curso vai 
abarcar estudos de or-
denamento jurídico, de 
Administração Pública 
e debates sobre temas 
diversos que envolvem 
a comunidade. A aula 
inaugural acontece no 
dia 04 de dezembro de 
2019, das 19h às 21h30, 
com o tema “Democra-
cia e participação polí-
tica”, que vai abordar a 
“Tripartição dos Pode-
res: Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário, e suas 
funções”, e a “participa-
ção representativa” no 

formato mesa redonda.
“As pessoas precisam 

entender que tudo que 
acontece em nossas vi-
das tem política envol-
vida de alguma forma. 
Nós praticamos e sofre-
mos as consequências 
da política no nosso 
dia-a-dia. E este curso é 
uma forma de levar co-
nhecimento sobre polí-
tica tanto para aquelas 
pessoas que algum dia 
pensaram em disputar 
algum cargo eletivo, 
mas não tem ideia do 
que seja, ou também 
para aquelas que pura e 
simplesmente querem 
ajudar a sua comunida-
de, e para isso, é funda-
mental entender políti-
ca, na concepção ampla 
do termo. Importante 
salientar que não tem 
nada a ver com política 
partidária”, pontuou o 
presidente da Escola do 
Legislativo, Dr. Edu Fe-
nerich (CIDADANIA).

Segundo a diretora da 
EL, Silvia Mazaro, “os 
cursos oferecidos pela 
Escola se destinam, por 
exemplo, para o desen-
volvimento cultural e 
político da nossa so-
ciedade, e abarcam es-
tudos de ordenamento 
jurídico; da estrutura 
do Poder Legislativo; 
estudos de Adminis-
tração Pública; de co-
nhecimentos gerais à 
sociedade, entre tantos 
outros possíveis; e es-
peramos que as pessoas 
participem e aprendam 
o quanto puderem”, 
convidou a dirigente do 
órgão.

Para o especialis-
ta em Ciência Política, 
e um dos instrutores 
convidados, Claudio 

Almeida, “falar de po-
lítica não é tarefa fácil 
em tempos de cenário 
tão desacreditado. Tem 
aqueles que criticam 
por criticar, aqueles 
que criticam porque 
não tem conhecimento 
sobre como funciona o 
sistema político, o sis-
tema eleitoral, e por aí 
vai. É preciso que a po-
pulação entenda mais 
de política, para que 
possam cobrar com 
mais eiciência daque-
les que se encontram 
em uma cadeira eleti-
va. Não adianta icar só 
falando. Tem que agir, 
e só o conhecimento é 
que pode levar a uma 
democracia mais madu-
ra”, opinou Almeida.

QUEM PODE PARTICI-
PAR?

Qualquer pessoa com 
18 anos ou mais, que 
more em Jaboticabal e 
que nunca tenha ocupa-
do um cargo eletivo.

COMO SE INSCREVER?
As inscrições deve-

rão ser feitas exclusi-
vamente pelo site da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br), na pági-
na da Escola do Legis-
lativo. O interessado 
poderá optar por se 
inscrever para todos 
os módulos de uma 
única vez, ou somen-
te pelo módulo ofer-
tado naquele mês. Ou 
seja, todos os meses, 
a Escola do Legislati-
vo colocará no ar, no 
dia subsequência ao 
término de um módu-
lo, a inscrição do outro 
pertinente àquele mês. 
Basta preencher os da-
dos e enviar para efe-
tivação da matrícula. 
São, no total, 90 vagas 

disponíveis, e o preen-
chimento ocorrerá por 
ordem cronológica de 
recebimento dos pedi-
dos. Dúvidas pelo tele-
fone (16) 3209-9477.

CRONOGRAMA PRE-
VISTO (todos realiza-
dos no plenário da 
Câmara Municipal):

04 de dezembro de 
2019 (AULA INAUGU-
RAL)

19h às 21h30
Democracia e Partici-

pação política
•    Tripartição dos 

poderes: Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, e 
suas funções;

•    Participação e re-
presentatividade (Mesa 
Redonda). 

19 de fevereiro de 
2020

19h às 21h30
Ética e Cidadania
•    Direitos e deveres 

do cidadão brasileiro;
•    Família, sociedade 

e grupos (*preconcei-

to e minorias: Mulher/
LGBTI/Negros na socie-
dade contemporânea.

11 de março de 2019
19h às 21h30
Terceiro Setor
•    O que é?;
•    Demandas sociais 

da atualidade.

25 de março de 2020
19h às 21h30
Constituição: Estado 

democrático de direito
•    Administração Pú-

blica (Município) – Prin-
cípio da Legalidade;

•    Legislação e Pro-
cesso Legislativo.

08 de abril de 2020
19h às 21h30
Legislação Municipal
•    Lei Orgânica do 

Município;
•    Regimento Interno 

da Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

29 de abril de 2020
19h às 21h30
Eleições

•    Sistema eleitoral/
partidos;

•    Mudanças na Le-
gislação eleitoral muni-
cipal.

13 de maio de 2020
19h às 21h30
Demandas Munici-

pais
•    Saúde;
•    Educação e cultu-

ra;
•    Água e Meio Am-

biente – crise hídrica.

27 de maio de 2019
19h às 21h30
Demandas Munici-

pais
•    Emprego e econo-

mia;
•    Desenvolvimento 

e mobilidade urbana;
•    Segurança pública 

(drogas e violência do-
méstica).

24 de junho de 2020
19h às 21h30
Processo eleitoral
•    Campanha, direito 

e mídia.
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Falta de água em Jaboticabal tem solução, mas pode levar 
cerca de dois a três anos, diz presidente do SAAEJ

Jaboticabal terá educação inanceira nas 
escolas municipais

A Comissão Especial 
de Inquérito (CEI) da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal que apura 
possíveis irregularida-
des no Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAA-
EJ), especialmente nos 
investimentos e ma-
nutenções da rede de 
água, ouviu na segun-
da-feira (04/11) o pre-
sidente do SAAEJ, José 
Carlos Abreu.

Os membros da co-
missão, formada pelos 
vereadores Paulo Hen-
rique Advogado (pre-
sidente), Luís Carlos 
Fernandes (relator), e 
Pepa Servidone, ques-
tionaram durante cer-
ca de duas horas o ges-
tor da autarquia sobre 
diversos assuntos que 
permeiam a problemá-
tica da falta de água 
em Jaboticabal. 

À frente do SAAEJ 
desde maio de 2018, 
Abreu contou como en-
controu o SAAEJ ao as-
sumir o cargo e esclare-
ceu aos parlamentares 
que a falta de água em 
Jaboticabal é causada 
por vários fatores her-
dados historicamen-
te e que precisam ser 
enfrentados, como a 
falta de setorização na 
rede de distribuição, 
apontada por ele como 
um dos gargalos a ser 
resolvido. “[Além do] 
fato de ter o reserva-
tório à jusante... não 
temos setores na ci-
dade. Imagina que nós 
temos, em momentos, 
a água dentro do reser-
vatório, e a água deixa 
de chegar a uma casa 
próximo daquele re-
servatório. Isso é cla-
ramente um problema 
da logística, porque 
as interligações foram 
feitas de uma maneira 

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal aprovaram 
por unanimidade o Pro-
jeto de Lei nº 274/2019, 
de autoria de Poder 
Executivo, que cria o 
programa de educação 
inanceira nas escolas 
municipais. A matéria 
segue para sanção do 
prefeito municipal José 
Carlo Hori.

O projeto, que nas-
ceu a partir de uma 

indicação legislati-
va feita pelo vereador 
Luís Carlos Fernandes 
(PSC) ao Executivo em 
2017, tem o objeti-
vo de incluir noções e 
atividades relativas à 
educação inanceira no 
conteúdo programático 
das escolas de ensino 
fundamental da rede 
municipal. O conteúdo 
deverá ser elaborado 
pela Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 

e Lazer, e distribuído 
progressivamente de 
forma que o programa 
esteja completo ao i-
nal do 9º ano do Ensino 
Fundamental. “No cená-
rio da grave crise eco-
nômica e endividamen-
to descontrolado que se 
encontram as pessoas 
do nosso País, mostra-
-se fundamental que o 
indivíduo, desde as fa-
ses iniciais da sua cami-
nhada estudantil, possa 

ter acesso a noções de 
educação inanceira e 
como sucedem as rela-
ções de consumo, com 
vistas a induzir em seu 
comportamento a res-
ponsabilidade no trato 
com o dinheiro e ou-
tros valores”, motivou 
o Executivo.

Os parlamentares 
igualmente aprova-
ram de forma unâni-
me o Projeto de Lei nº 
275/2019, de autoria de 
Luís Carlos Fernandes, 
que institui a “Semana 
de Conscientização da 
Síndrome de Down” em 
Jaboticabal, a ser cele-
brada na semana do dia 
21 de março de cada 
ano. A semana poderá 
contar com atividades 
de conscientização ao 
tema, como palestras, 
oicinas, debates, se-
minários, entre outros, 
por meio de parceiras 
com entidades, empre-
sas públicas e privadas 
do município. As ativi-
dades igualmente ocor-
rerão na semana do dia 
02 de junho, referente 
à data de fundação da 
Associação do Bem Co-
mum ao Down de Ja-

boticabal (ABC Down), 
criada em 1997.

INCLUSÃO – Além 
das duas matérias pre-
vistas originalmente 
na Ordem do Dia, os 
vereadores assinaram 
um requerimento para 
inclusão do Projeto de 
Lei nº 282/2019, de 
autoria do Executivo, 
que faz alterações e 
acréscimos na lei que 
dispõe sobre a reorga-
nização e adequação 
do Estatuto e Plano de 
Carreira e Remunera-
ção do Magistério Pú-
blico do Município (Lei 
nº 3.972, de 15 de de-
zembro de 2009). Na 
prática, o PL contem-
pla o professor desig-
nado para a função de 
professor coordenador 
com auxílio transporte, 
além de alterar o texto 
referente à gratiicação 
devida ao servidor, que 
perderá o direito à per-
cepção na hipótese de 
afastamento, licenças e 
ausências de qualquer 
natureza, exceto no 
período de recesso es-
colar e faltas abonadas 
autorizadas pela Secre-
taria Municipal de Edu-

cação, Cultura, Esporte 
e Lazer.

TRIBUNA LIVRE – An-
tes da sessão ordinária 
teve uso da Tribuna Li-
vre como iscal ambien-
tal da prefeitura, Ale-
xandre Fidelis Martins, 
que falou sobre o des-
carte irregular de lixo 
em Jaboticabal, bem 
como das autuações, 
abordou sobre a pertur-
bação do sossego, entre 
outros. O espaço ainda 
contou com a partici-
pação do presidente da 
ABC Down, Luiz Fieno, 
que traçou brevemen-
te um histórico da ins-
tituição, enalteceu o 
trabalho realizado por 
seus membros e pe-
diu aos parlamentares 
pela aprovação do PL nº 
275/2019, que foi vota-
do e aprovado durante 
a Ordem do Dia da ses-
são ordinária.

A íntegra da Tribuna 
Livre e da sessão ordi-
nária está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br), e também 
no canal da Câmara no 
YouTube (CMJabotica-
bal).

aleatória, sem o estu-
do, pré-estudo, diag-
nóstico e prognóstico. 
Então hoje nós temos 
uma diiculdade muito 
grande para entender 
a rede... Encontramos 
hoje em Jaboticabal 
pontos com pressão 
baixíssima, e pontos 
com pressão altíssi-
ma. E isso não dá pra 
ser resolvido simples-
mente mudando uma 
peça, ou outra. Temos 
que mudar o sistema. 
Da maneira que eu pe-
guei, e da maneira que 
ela está hoje, é isso... 
Nós temos deiciência 
na parte operacional, 
na parte de engenha-
ria, porque nós não 
temos um engenheiro 
hidráulico, não temos 
um engenheiro mecâ-
nico, um engenheiro 
elétrico. Nós temos 
um engenheiro civil 
para poder tomar con-
ta de toda essa malha 
de mais de 480 km de 
rede”, revelou o diri-
gente.

Abreu ainda infor-
mou que o mapa da 
rede de distribuição 
utilizado na operação 
do SAAEJ é de 2008, e 
que de lá pra cá, não 
se tem registros do 
que foi realizado na 
rede. “Tudo o que foi 
feito depois desse pe-
ríodo, não está docu-
mentado... Os novos 
loteamentos, a própria 
extensão de rede, as 
novas redes que fo-
ram feitas. Não temos 
como saber onde pas-
sa a rede mestra, onde 
que está ligada ou in-
terligada. Quando tem 
qualquer problema na 
rede temos que ir des-
cobrir abrindo buraco 
e fazendo sondagem”, 
revelou o dirigente da 
autarquia.

O presidente do SA-
AEJ ainda esclareceu 
dúvidas da comissão 
quanto aos reservató-
rios de água da cidade, 
à Estação de Tratamen-
to de Água (ETA), das 
válvulas de bombea-
mento, entre outros.

O QUE JÁ FOI FEI-
TO? Conforme Abreu, 
“izemos perfuração 
de poços, colocamos 
registros, válvulas de 
registros, compramos 
uma retroescavadeira, 
melhoramos a estrutu-
ra interna de software 
para fazer a gestão, 
investimos perto de 
R$ 1.3 milhão exclusi-
vamente na água. Por 
que não izemos mais 
investimentos? Eu pre-
ciso ter claramente 
aonde vou investir, por 
que vou investir. Não 
estamos brincando 
com dinheiro público, 
para não investir onde 
não deve ser investido. 
O pior é que, enquan-
to estávamos traba-
lhando pra trazer uma 
equipe [de engenharia] 
pra fazer todo esse le-
vantamento, vem o ad-
vento da ETA. Tive que 
segurar e não fazer in-
vestimentos pra poder 
fazer a ETA, porque te-
mos que fazer caixa. A 
expectativa é de que 
até sexta-feira (08/11) 
saia o edital para con-
tratação da nova ETA”, 
disse.

Abreu também des-
tacou o trabalho reali-
zado para diminuir a 
perda de água. “Era 48% 
em 2018, hoje a perda 
está em 34%, dentro 
do que preconiza a lei. 
Toda a nossa oferta de 
água está hidrometra-
da. Temos que cumprir 
normas e objetivos tra-
çados pela reguladora, 
a ARESPCJ”, acrescen-

tou.
QUAL A SOLUÇÃO 

E PRAZO? Segundo o 
atual gestor do SAAEJ, 
o ponto de partida é 
“a contratação de uma 
empresa de engenha-
ria para fazer um diag-
nóstico e um prognós-
tico da atual rede de 
distribuição da cida-
de... Já falei com três 
empresas, que o passo 
seguinte é estar con-
tratando esse pessoal, 
que vá para campo fa-
zer todo diagnóstico 
e prognóstico pra que 
nós tenhamos clara-
mente o que é a rede de 
distribuição do SAAEJ. 
Sem esse trabalho, nós 
não vamos resolver o 
problema de água de 
Jaboticabal... Depois 
de mapear a rede, de-
ve-se criar um crono-
grama de ação e seto-
rizar a distribuição”, 
apontou Abreu. Ainda 
segundo ele, com o 
diagnóstico, prognós-
tico e cronograma [de 
ação], o prazo é de dois 
a três anos para que 
a falta de água possa 
ser resolvida. Antes, 

porém, Abreu airmou 
que quer entregar, no 
próximo ano, as obras 
de setorização de qua-
tro pontos da cidade 
inalizadas, para já 
ajudar a amenizar o 
problema. “Depois o 
restante dos investi-
mentos, novos reser-
vatórios, extensão da 
rede, rede mestra, isso 
vai demorar dois, três 
anos”, acredita. “E se 
não começar agora, 
vamos estar falando 
desse mesmo proble-
ma ano que vem, daqui 
dois anos, três anos. E 
icar claro as diretrizes 
pra quem sentar na-
quela cadeira, saber o 
que tem que fazer, coi-
sa que eu não recebi. 
Eu tive que descobrir 
tudo”, desabafou o di-
rigente.

Abreu igualmente 
airmou que o “pla-
no municipal de sa-
neamento básico está 
pronto, e crava um in-
vestimento de R$ 10 
milhões nos próximos 
três anos, e de R$ 45 
milhões nos próximos 
dez anos. Então nós 

temos muito que in-
vestir em água, porque 
se a gente não investir, 
nós estaremos sempre 
discutindo o mesmo 
problema. Agora pra 
investir, precisa ter o 
planejamento correto, 
força de vontade de 
quem está lá no SAA-
EJ, e força de vontade 
política pra que isso 
possa acontecer”, con-
cluiu.

A comissão volta a 
se reunir na próxima 
segunda-feira (10/11), 
às 10 horas, na Câmara 
Municipal, para deli-
berar sobre alguns re-
querimentos solicita-
dos pelo presidente da 
CEI, Paulo Henrique, ao 
presidente do SAAEJ, e 
que deve ser juntado 
ao longo da semana.

Acompanharam a 
reunião os vereado-
res Samuel Cunha, 
Beto Ariki e João Bas-
si, além do Procurador 
Jurídico da Câmara 
Municipal, Leonardo 
Matsushita, e o secre-
tário de Negócios Ju-
rídicos do Município, 
Gustavo Aiello.
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Jaboticabal terá ônibus coletivo de graça

Parece até utopia, mas 
Jaboticabal (SP) está a 
um passo de tornar este 
texto em realidade. Ins-
pirado em projetos eu-
ropeus, o “Tarifa Zero” 
revolucionará o trans-
porte público municipal 
com passagens de ôni-
bus gratuitas, amplia-
ção de itinerários e no-
vos ônibus equipados 
com internet, câmeras 
de segurança e acessi-
bilidade. O prefeito José 
Carlos Hori já prepara 
os últimos detalhes do 
documento que será en-
viado para aprovação na 
Câmara Municipal.

Com planejamento e 
uma gestão inovadora, 
Jaboticabal será a 15ª 
cidade do Brasil a ade-
rir ao projeto. “Tivemos 
problemas no serviço 

Funcionários não terão mais o desconto de 6% do vale-transporte nos salários; 
empresários vão gastar menos e gerar emprego

da minha cidade. Tele-
fonei para amigos e fui 
conhecer municípios 
em busca de uma solu-
ção. Conheci o modelo 
da França e de outros 
países europeus. Che-
guei até o Tarifa Zero, 
que é fantástico. O em-
presário pagará menos, 
o funcionário terá trans-
porte de graça e, ainda, 
receberá mais no inal 
do mês, já que não será 
descontado 6% de seu 
salário. A população em 
geral também sai ga-
nhando porque catraca 
em Jaboticabal será coi-
sa do passado”, explica 
Hori.

Neste projeto, as em-
presas economizam em 
média de 70% no valor 
pago em vale-transpor-
te. “Com esse dinheiro 

elas podem contratar e 
gerar emprego em Jabo-
ticabal. Os novos postos 
de trabalho geram ren-
da para o trabalhador, 
que comprará no nosso 
comércio e fortalecerá a 
economia local”, infor-
ma o prefeito.

As despesas serão 
administradas pelo 
Fundo Municipal do 

Transporte. “O valor do 
vale-transporte dos fun-
cionários será deposi-
tado pelas empresas de 
Jaboticabal, mas será 
menor, já que os ôni-
bus serão alugados pela 
prefeitura e não tere-
mos mais uma empre-
sa”, explica o secretário 
de Planejamento, Paulo 
Polachini. 

Quem vai bancar – O 
Fundo Municipal do 
Transporte receberá 
recursos do vale-trans-
porte dos colaborado-
res, da propaganda nos 
ônibus e das passagens 
que a prefeitura já paga 
para os estudantes, de-
icientes e idosos. “Os 
ônibus serão alugados 
pela prefeitura e não 
será contratada uma 
Viação, ou seja, corta-
mos um custo enorme 
de administração de 
uma empresa, como o 
seu lucro, a manuten-
ção de uma sede, fun-
cionários, impostos, 
contas de energia, etc”, 
explica o secretário da 
Fazenda, Claudio Al-
meida.

Outras cidades – O 
programa já é realidade 

em vários países euro-
peus – só na França 38 
cidades já contam com 
tarifa zero. No Brasil, 
dos 5.570 municípios 
apenas 14 possuem 
o serviço. Jaboticabal 
será a 15ª do Brasil a 
adotar o modelo, fruto 
de uma parceria entre 
a Prefeitura e iniciativa 
privada.

Cronograma – O do-
cumento será encami-
nhado para votação na 
Câmara Municipal na 
semana que vem. Após 
autorização dos vere-
adores, a prefeitura já 
pode abrir o processo 
de licitação. O edital 
para a contratação da 
empresa já está quase 
pronto. Todo o trâmite 
deve levar cerca de 90 
dias.

Fundo Social reforça lista dos pontos de venda dos kits da Caminhada Passos que Salvam

A Caminhada Pas-
sos que Salvam tem 
uma proposta nobre 
de conscientizar sobre 
a importância do diag-
nóstico precoce nos ca-
sos de câncer infantil, 
através da mobilização 
do maior número de 
pessoas em cidades de 
todo país. O Fundo So-
cial de Solidariedade in-
forma aos interessados 
que ainda existem kits 
disponíveis para quem 
quiser contribuir com 
o Hospital de Amor de 

Barretos pelo preço de 
R$ 35.

Jaboticabal faz parte 
dessa corrente do bem 
e convida a população 
a participar desse mo-
mento. “Hoje, quero 
convidar a nossa po-
pulação a participar 
desse momento. Vamos 
nos concentrar no Paço 
Municipal, no domin-
go (24), às 8h. Quem 
quiser comprar os kits, 
basta procurar um dos 
pontos de venda”, air-
ma a primeira-dama 

Adriana Hori.
Conira os pontos de 

vendas:
Ópticas Carol
Fabiana Sanches
100% Básico
Fundo Social de Soli-

dariedade
AVCC

Mais informações no 
Fundo Social de Solida-
riedade, localizado na 
Avenida do Carmo, 242, 
Centro, ou pelos telefo-
nes (16) 3202-8994 ou 
(16) 3203-3398.

Todo dinheiro arrecadado é destinado ao 
Hospital de Amor de Barretos


