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Vice-Prefeito Vitório De Simoni contemplou  
CIAF VIII do Parque das Araras, com recurso 

para aquisição de equipamentos
O recém inaugurado 

CIA VIII do Parque das 
Araras, o qual já está 
em atendimento, é um 
dos maiores da cidade. 
O Vice-Prefeito Vitório 
De Simoni conseguiu 
recurso para compra 
de equipamentos ne-
cessários como macas, 
móveis, aparelhos de ar 
condicionado, compu-
tadores e outros.

“Apesar de todas as 
dificuldades durante a 
obra, estou muito fe-
liz, pois colaborei na 
aquisição desses equi-
pamentos, através da 
verba obtida com o De-
putado Baleia Rossi”, 
enfatizou Vitório De Si-
moni.

Ciaf VIII é inaugurado em Jaboticabal
Jaboticabal conta com mais um Centro Integra-

do de Atendimento à Família - CIAF VIII. No último 
sábado (1º), a Prefeitura de Jaboticabal inaugurou 
o Ciaf VIII, no Parque das Araras. A nova unida-
de conta com três consultórios médicos, salas de 
curativo e de vacinação, consultório odontológi-
co, inalação, esterilização e observação. 

Dia “D” será em 15 de fevereiro

Campanha de vacinação 
contra o Sarampo 

começa na segunda-feira (10)

O Ministério da Saúde realiza mais uma etapa da 
campanha de vacinação contra o sarampo. Crianças a 
partir dos cinco anos e jovens de até 19 anos devem 
procurar a unidade básica de saúde mais próxima de 
sua residência.

Fundo Social realiza 
campanha de arrecadação 

de armações de óculos

Toda população de Jaboticabal pode colaborar 
com a campanha de arrecadação de armações de 
óculos promovida pelo Fundo Social de Solidarie-
dade. A equipe irá reutilizar os materiais em boas 
condições, mas que não sejam utilizadas pelos 
seus donos.

Prefeitura deu “a volta por cima” mais uma vez ao 
cortar gastos sem deixar de investir

Jaboticabal fecha “no azul” pela 
3ª vez e recupera saúde inanceira

A estratégia adotada para tirar a Prefeitura de Jaboticabal do vermelho está trazendo excelentes 
resultados. O prefeito José Carlos Hori cortou gastos, quitou a dívida herdada de 2016, investiu em 
obras e fechou 2019 com superavit pela 3ª vez consecutiva. A Secretaria da Fazenda apresentou o 
relatório da Gestão Fiscal, relativo ao 3º Quadrimestre de 2019, na sexta-feira  do dia 31.

Projeto beneficia pessoas de baixa renda; 
iniciativa movimenta a economia local

Jaboticabal oferece desconto de 50% para 
população se livrar dos ‘contratos de gaveta’

A Prefeitura de Jaboticabal traz uma boa notícia para quem deseja regularizar a documentação de 
seu imóvel e deixar a agústia do contrato de gaveta no passado. A Secretaria da Fazenda dará descon-
to de 50% no ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis) para quem transferir a documentação 
a partir deste mês. O benefício terá duração de 60 dias.

População precisa entender que lixo 
descartado irregularmente colabora 

com a propagação da dengue 

Prefeitura limpa e 24 
horas depois população 

volta a jogar lixo em 
vários pontos da cidade

As equipes da Secretaria de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambiente realizaram a limpeza de 
diversos pontos da cidade, na sexta-feira (31). Os 
locais concentram grande quantidade de lixo des-
cartado irregularmente. Após deixar tudo limpo 
e organizado, menos de 24 horas depois, fiscais 
constataram que vários descartes já haviam sido 
realizados novamente.
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CLUBE DE CAMPO BANESPINHA DE JABOTICABAL 

Séde Própria: Alameda Bem-Te-Vi, nº 512 

Jardim Planalto do Bosque – Jaboticabal – SP  

Telefone: (16) 3202-2296 

CNPJ: 50.408.327/0001-75 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

 
Prezados Sócios.  
 
Em cumprimento ao que estabelece o estatuto do Clube de Campo Banespinha, artigo 45- item 01, 
artigo 46 e 47, convocamos pelo presente edital à Assembleia Geral Extraordinária dos associados 
do Clube, conforme segue:-  
 
LOCAL – NA SEDE DO CLUBE  
        ALAMEDA BEM TE VI, 512  
         BAIRRO PLANALTO DO BOSQUE – JABOTICABAL/ SP  
 
DATA -  15 de março de 2020 
 
HORARIO – 10,00 HORAS – em primeira convocação; se necessário, as 11,00 horas em     
segunda convocação, com qualquer número de associados.  
 
 A assembleia será realizada seguindo a seguinte pauta de assuntos:  

1) Analisar o pedido de convocação da assembleia extraordinária por associados do clube para 

alienação do clube;  

2) Analise e discussão das normas conforme estatuto do clube em vigor;   

3) Votação e deliberação sobre a extinção, dissolução e alienação do patrimônio do clube;   

Poderão participar da assembleia todos os sócios atuais e com as obrigações em dia com o 
clube, cuja listagem ficará exposta no clube para conhecimento de todos.  

O presente edital é enviado a todos os associados pessoalmente em suas residências.  
O presente edital, para fins legais será publicado no jornal A GAZETA.   
 
Jaboticabal, 05 de fevereiro de 2020  
 
     A DIRETORIA  

 

Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Funcionários da Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias – Campus de Jaboticabal – SP COOPERFAC, inscrita no CNPJ sob nº 57.259.525/0001-
63, com endereço na Via de acesso Professor Paulo Donato Castellane, Zona Rural, Jaboticabal SP, 
CEP 14884-900, nos termos do artigo 13, IV de seu Estatuto Social PROMOVE A ELIMINAÇÃO do 
Cooperado FRANCISCO XAVIER ALVES, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.554.370-7 e 
inscrito no CPF 055.064.448-26, com endereço na Rua Nelson Perina, nº 129, Jd. Perina, Jaboticabal, 
que faz nos seguintes termos e condições:

A Eliminação do Cooperado se dá com fundamento na disposição contida no incisos IV do artigo 17 
do Estatuto social, que prevê a eliminação do cooperado que deixar de honrar qualquer compromisso 
perante a Cooperativa, o que restou confi gurado, pois o inadimplemento do cooperado com relação ao 
pagamento das parcelas do empréstimo tomados, caracterizou infração ao disposto no artigo 14º, I do 
Estatuto Social, consistente em deixar de satisfazer os compromissos que contraiu com a cooperativa.

O Cooperado fi ca, ainda, ciente de que, nos termos do inciso II, do artigo 20, do Estatuto Social, a 
Cooperativa promoverá a compensação entre o valor total do débito do associado, referente a todas as 
suas operações vencidas e vincendas, e seu crédito oriundo das respectivas quotas-partes.

Considerando que o associado não foi localizado no endereço constante na sua fi cha cadastral, é pu-
blicado este edital, concedendo-lhe, o prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso, nos termos 
do §3º, do art. 18 do Estatuto Social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
1ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1000322-13.2017.8.26.0291
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exequente: Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo -

Copercana
Executado: Paulo Sérgio Marques

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000322-13.2017.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). ANDREA SCHIAVO, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) PAULO SÉRGIO MARQUES, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG
22955739-9, CPF 156.135.588-76, com endereço à Avenida Rosinha Pacifico Vieira, 97, Jardim
Santa Rosa, CEP 14875-250, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São
Paulo - Copercana, alegando em síntese: A Exeqüente é credora do Executado da importância
líquida, certa e exigível de R$- 1.036,18 (mil e trinta e seis reais e dezoito centavos), representada
pelos valores nominais das inclusas duplicatas de vendas mercantis, vencidas e não pagas pelo
Executado, apontadas e protestadas por falta de Pagamento.  Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 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 Jaboticabal, aos 18 de outubro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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PARA TUDO!

A beleza dessa sema-
na atende pelo nome 
de Daniel Brecansin, 
Mister Gay Jaboticabal 
2019.

O belo coreógrafo e 
professor de dança tem 
28 anos e 78 kilos dis-
tribuídos em 1, 82 de 
altura.

Exalando  beleza e 
sensualidade, conquis-
tou  outros títulos que 
leva em sua bagagem, 
revelando que não bas-
ta só beleza, outros re-
quisitos são essenciais 
para vencer e fazer des-
se reinado um momen-
to de muito aprendiza-
do e conquistas.

Daniel já emprestou 
sua beleza em ensaios 
divulgados intencio-
nalmente na Austrália e 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

EUA.
De olho nele!

Foto: Thyago Barg-
mann
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Domingo (09) tem feira de disco de 
vinil em Jaboticabal

Jaboticabal rece-
be a primeira edição 
da feira de discos 
de vinil de 2020 no 
próximo domingo, 
dia 9 de fevereiro, 
na Praça Ernesto Poli 
(Terceira Idade). Pro-
movida pela Prefei-
tura de Jaboticabal, 
por meio do Depar-
tamento de Cultura, 
a Feira de Discos de 
Vinil acontece desde 
2017 e vem se tor-
nando um atrativo 
diferente nas ma-
nhãs de domingo, 
sempre aguardada 

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.

pelos amantes das 
“bolachas”.

Na Praça Ernesto 
Poli já acontece tra-
dicionalmente a fei-
ra livre de hortifru-
tigranjeiros, sempre 
com excelente quali-
dade e grande procu-
ra. A Feira de Discos 
de Vinil vem como 
mais uma atividade 
para animar as ma-
nhãs no coreto da 
praça. “Cada edição 
traz uma expectativa 
gostosa e saudosista. 
A gente até tenta adi-
vinhar o que vai en-

contrar ao manusear 
as caixas de vinis”, 
explica José Mário de 
Oliveira, diretor de 
Cultura do municí-
pio.

A feira de discos de 
vinil tem início às 8h 
e se encerra às 12h. E 

o público pode apro-
veitar para comer 
um pastel, tomar 
um caldo de cana ou 
suco de laranja, co-
mer uma pamonha e 
ainda levar produtos 
de primeira qualida-
de para a casa.

Casa do Artesão realiza feira de 
artesanato neste sábado (8)

Acontece neste sába-
do (8), das 9h às 17h, a 
primeira feira de arte-
sanato promovida pela 
Casa do Artesão “Dori-
val Taliberti” de 2020. 
A montagem será na 
parte central da Praça 9 
de Julho, no centro da 

cidade.
Estarão expostos tra-

balhos de pintura em 
tecido, arte sacra e mo-
tivos religiosos, enxo-
vais de bebês, crochê, 
crochê amiguri, crochê 
com fi o de malha, entre 
outros produtos artesa-

Esclarecimentos sobre cessão de imóvel
A Associação Comer-

cial, Industrial e Agro-
negócios de Jabotica-

bal, ACIAJA, esclarece 
questões sobre imóvel 
do antigo Club Jaboti-

cabal. Em 2016, a Pre-
feitura de Jaboticabal 
havia realizado a ces-

são do imóvel à ACIAJA.  
O objetivo da Associa-
ção era obter recursos, 
através da destinação 
de impostos recolhi-
dos por empresas, para 
obras de restauração, 
o que se mostrou invi-
ável, apesar dos esfor-
ços empreendidos pela 
Diretoria da ACIAJA. 

Em 2019, com a pos-
se do novo Governo 
Federal, o Ministério 
da Cultura lançou um 
programa de captação 
de recursos que pode-
rão ser usados pelas 
prefeituras. O proje-
to de restauração do 
Club Jaboticabal se en-
quadra perfeitamente 
neste novo programa. 
Desta forma, no dia 19 
de setembro de 2019, 
a ACIAJA formalizou a 
retrocessão do imóvel, 
ou seja, a “devolução” 
à Prefeitura do Municí-
pio.

A responsabilidade 
em relação ao imóvel, 
portanto, mantém-se 
com o Governo Muni-
cipal. Como associação 
de classe e prezando 
pelo desenvolvimento 
de Jaboticabal, a ACIA-
JA tem como missão a 
representatividade das 
empresas, a promoção 
de um ambiente favo-
rável ao crescimento 
do setor produtivo e 
estará sempre disposta 
a contribuir com a so-
ciedade.

A Diretoria  - ACIAJA

CULTURA

nais.
De acordo com Lisia-

ne Barbieri, responsável 
pela Casa do Artesão, a 
participação em feiras, 
eventos e exposições é 
uma forma de divulgar 
o artesanato local, e a 
agenda em 2020 é bas-
tante extensa.

Desde 2017, a Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, vem 
realizando feiras, pro-
curando dar maior vi-
sibilidade ao material 
produzido pelos arte-
sãos da cidade. Nos úl-
timos três anos foram 
realizadas diversas fei-
ras e os profi ssionais 
participaram de even-
tos benefi centes na ci-

dade.
“Quando se fala em 

economia criativa, a 
primeira lembrança que 
vem é o artesanato. Gra-
ças à abertura propor-
cionada pelo prefeito 
Hori nos últimos anos, 
o crescimento da parti-
cipação de artesãos em 
eventos públicos tem 
aumentado considera-
velmente”, afi rma José 
Mário de Oliveira, dire-
tor de cultura do muni-
cípio.

Anote na agenda. A 
Feira de Artesanato 
acontece neste sábado, 
dia 8 de fevereiro, das 
9h às 17h, na Praça 9 de 
Julho. A torcida é para 
que o tempo permaneça 
fi rme e não chova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
FORO DE JABOTICABAL  - 3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211, Jaboticabal-
SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003888-33.2018.8.26.0291  -  controle n. 2018/001076
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exequente: Agnaldo Aparecido Colovati
Executado: Bruno Yuri Colovati Akassaka

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003888-33.2018.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) BRUNO YURI COLOVATI AKASSAKA, Brasileiro, Casado, Empresário,
RG 48.919.321-3, CPF 418.707.348-58, com endereço à Rua Antonio Alves de Toledo, 1105,
Centro, CEP 14701-110, Bebedouro - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Agnaldo Aparecido Colovati, alegando, em síntese, ser credor do
executado pela quantia de R$33.657,13, representada pelo cheque 850157, sacado contra a conta
42.636-9, agência 026-0, do Banco do Brasil, o qual foi devolvido por falta de fundos em
22/05/2018 (alínea 11) e 30/05/2018 (alínea 12). Encontrando-se o(a) executado(a) em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida especificada na inicial no
valor de R$ 34.970,93 (agosto/2018) devidamente atualizada, custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, 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 advocatícios 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, alternativamente, 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 advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou
o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 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(s) réu(s) será(ão)
considerado(s) revel(is), 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
Jaboticabal, aos 21 de janeiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Fundo Social abre 165 vagas para cursos proissionalizantes
O Fundo Social de 

Solidariedade abriu na 
terça-feira (04) inscri-
ções para cursos pro-
fissionalizantes. São 
dezenas de vagas nas 
áreas de beleza e culi-
nária. Interessados de-
vem comparecer a par-
tir das 08h.

Serão 20 vagas para 
manicures e 40 para 
cabeleireiros, sendo 20 
vagas para iniciantes e 
20 para aperfeiçoamen-
to. Também serão ofe-
recidas 20 vagas para 
designer de sobrance-
lhas, 15 vagas para cor-
te e costura iniciante e 
15 para aperfeiçoamen-
to. Outras 15 vagas se-
rão destinadas ao curso 
de Padaria Artesanal. A 

novidade fica por conta 
das 40 vagas para o cur-
so de massagem.

Os interessados de-
vem portar os docu-
mentos pessoais para 
confirmar a matrícula. 
“As aulas oferecidas 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade são muito 
procurados e as vagas 
acabam rapidamente. 
Por isso é importante 
chegar cedo para ga-
rantir participação em 
um dos nossos cursos”, 
orienta a primeira-da-
ma, Adriana Hori.

O Fundo Social de So-
lidariedade fica na Ave-
nida do Carmo, 242, 
Centro. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-8994.

População precisa entender que lixo descartado irregularmente colabora com a propagação da dengue 

Prefeitura limpa e 24 horas depois população volta a 
jogar lixo em vários pontos da cidade

As equipes da Secre-
taria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente realizaram 
a limpeza de diversos 
pontos da cidade, na 
sexta-feira (31). Os lo-
cais concentram grande 
quantidade de lixo des-
cartado irregularmente. 
Após deixar tudo limpo 
e organizado, menos de 
24 horas depois, fiscais 
constataram que vários 
descartes já haviam 
sido realizados nova-
mente.

“Apertamos a fisca-
lização e esse tipo de 

situação caiu bastante, 
mas não podemos parar 
de conscientizar a po-
pulação. Infelizmente, 
algumas pessoas ainda 
não entenderam que to-
dos precisam colaborar 
com a limpeza da nossa 
cidade. Os descartes ir-
regulares trazem diver-
sos transtornos para os 
moradores próximos e 
para a prefeitura, que 
precisa destinar suas 
equipes para limpar es-
ses pontos”, informa o 
secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Aldo 

Bellodi Neto, que refor-
ça “e quem paga a conta 
é o próprio contribuin-
te”, completa.

A Prefeitura vem au-
tuando as pessoas iden-
tificadas. “Orientamos 
aqueles que precisam 
descartar lixo que o 
nosso aterro tem condi-
ções de receber até duas 
toneladas gratuitamen-
te. Peço mais uma vez 
que a população cola-
bore dando destinação 
correta, principalmente 
aos restos de constru-
ções e móveis”, finaliza 
Aldo.
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A partir de agora, leituristas emitem o boleto de pagamento na hora; população não 
precisa se preocupar, já que as contas têm vencimento para o próximo mês

“Capítulo Fé e Perseverança nº 450”

Roda de conversa movimentou o Museu Histórico na noite do dia 29

Dia da Visibilidade Trans incentiva  
debate 

O país celebrou em 29 
de janeiro o Dia Nacio-
nal da Visibilidade de 
Travestis e Transexuais 
ou o Dia da Visibilidade 
Trans. Em Jaboticabal, a 
ONG Primavera e o De-
partamento de Cultura 
propuseram uma roda 
de conversa a respeito 
do assunto. O evento 
começou por volta das 
19h. 

“A ação foi muito po-
sitiva e contou com par-
ticipantes interessados 
em discutir o assun-
to de maneira franca. 

Agradeço a presença 
de todos e espero que 
os debates em torno do 
tema sejam fortaleci-
dos a partir dessa ini-
ciativa”, diz o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

A data – Segundo in-
formações do Conselho 
Federal do Psicologia, a 
luta pelos direitos das 
pessoas trans no Bra-
sil e no mundo ociden-
tal tem se constituído, 
nas últimas décadas, 
em uma das formas de 
enfrentamento das vio-

lências de gênero. Em 
nosso país, a luta da 
população trans ganha 
um símbolo: o Dia Na-
cional da Visibilidade 
Trans, celebrado em 
29 de janeiro e insti-
tuído a partir de 2004 
para lembrar o dia em 
que pessoas trans e tra-
vestis foram à Brasília, 
pela primeira vez em 
ato organizado especifi-
camente para tal, lançar 
a campanha “Travesti 
e Respeito”, junto ao 
Congresso Nacional. 

Baile marca reinício das atividades da Terceira 
Idade 

SAAEJ implanta Leitura Simultânea

Com muita alegria e 
animação, o Centro de 
Lazer Edson Martini ini-
ciou suas atividades em 
2020 com o tradicional 
baile para os frequenta-
dores da Terceira Ida-
de. Além das atividades 
sociais, toda programa-
ção esportiva e cultural 
também já começaram.

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAAEJ) 
adotou um sistema de 
Leitura Simultânea, vi-
sando aumentar a eco-
nomia e praticidade. Ao 
passar pelas residên-
cias, os leituristas pas-
sam os dados referen-
tes ao consumo do mês 
e, automaticamente, o 
novo sistema emite o 
boleto de pagamento.

“Com o novo sistema, 
vamos economizar com 
a impressão das con-
tas e agilizar a emis-

“Esperamos que 2020 
seja de muita alegria 
para os nossos idosos 
da Terceira Idade. Sem-
pre fomos recebidos 
de maneira carinhosa 
e faço questão de retri-
buir da melhor maneira 
possível”, diz a primei-
ra-dama, Adriana Hori.

O diretor da Terceira 

Descerramento de Placa Comemorativa ao 
Monumento À Ordem Demolay

Em manhã festiva 
no 01 de fevereiro de 
2.020, sábado, foi re-
alizado, na Rotatória 
Dr. Domingos Silva La-
vecchia, também co-
nhecida como Rotató-
ria do Novo Espaço, 
localizada na Av. Ítalo 
Poli (continuação da 
Av. Marginal Carlos Ber-
chieri) em Jaboticabal-
-SP, o descerramento da 
placa comemorativa ao 
Monumento à Ordem 
Demolay “Capítulo Fé 
e Perseverança nº 450”, 
às 10:00 hrs da manhã.

Ocasião esta onde 
esteve presente repre-
sentantes do poder 
público, autoridades, 
parentes, convidados, 
membros do “Capítulo 
Demolay Fé e Perseve-
rança nº 450”e lideran-
ças da Maçonaria local, 
Guariba e Monte Alto.

A Ordem Demolay é a 
maior organização fra-
ternal do mundo para 
jovens do sexo mascu-
lino com idade entre 12 
e 21 anos. Ela foi idea-
lizada especificamente 
para fornecer um bom 

ambiente moral para 
jovens, enquanto de-
senvolvem a habilidade 
da liderança.

 O objetivo da ordem 
é contribuir para a for-
mação de melhores jo-
vens que, por sua vez, 
se tornarão homens de 
bem, bons cidadãos, 
amigos e líderes no fu-
turo. Além de um tra-
balho muito atuante de 
benemerência junto à 
população mais carente 
de nossa cidade.

A ordem é uma ins-
tituição paramaçônica, 

ou seja, incentivada e 
patrocinada pela Ma-
çonaria, que se dedica 
a trabalhar dentro dos 
princípios morais, éti-
cos e libertários da Ma-
çonaria.

Cada Capítulo é pa-
trocinado por um “cor-
po maçônico”, ou seja, 
por uma Loja Maçôni-
ca. Aqui em Jaboticabal 
são patrocinados pela 
“Augusta e Respeitável 
Loja Maçônica Fé e Per-
severança”.

A idéia inicial se deu 
na XXXVII gestão ad-

ministrativa com o en-
tão Mestre Conselheiro 
João Vitor Micheletto, 
que em visita à Capítu-
los de outras cidades, 
nunca havia visto um 
monumento que mar-
casse as “Sete Virtudes” 
e o amor ao próximo 
que os Demolays car-
regam para suas vidas. 
E dando sequência, o 
atual Mestre Conse-
lheiro Matheus Sanches 
Puccini da XXXVIII ges-
tão administrativa, não 
deixou que o sonho se 
perdesse, e com muita 

garra e determinação 
conseguiu materializar 
o sonhado e histórico 
monumento que é um 
marco dentro da Ordem 
Demolay em Jabotica-
bal.

 As sete virtudes 
que todo Demolay car-
rega consigo pelo resto 
de suas vidas são:

.O Amor filial.

.A reverência pelas 
coisas sagradas.

.A cortesia.

.O companheirismo.

.A fidelidade.

.A pureza.

.E o patriotismo.

E finalizando com 
uma frase do maçom 
Alberto Mansur, que 
trouxe a Ordem para o 
Brasil:

“Para ser útil à socie-
dade, não é preciso ser 
um Demolay, mas para 
ser um Demolay é obri-
gatório ser útil à socie-
dade”.

Foto: Cláudia Grotta

Idade, Fábio Bortolossi, 
informa que esse ano 
a agenda será intensa. 
“Preparamos uma pro-
gramação bem interes-
sante para os nossos 
frequentadores. Nosso 
objetivo é oferecer me-
lhor qualidade de vida”. 

são desses boletos que 
geralmente demoram 
dias para chegar até as 
residências. Esclareço 
a população que todos 
os documentos impres-
sos neste mês vencem 
em março, portanto 
não existe o risco das 
contas estarem dupli-
cadas. Os vencimentos 
seguem acontecendo 
normalmente”, explica 
o presidente do SAAEJ, 
José Carlos Abreu.

A nova tecnologia – 
Além da praticidade, o 
novo sistema de Cole-

ta e Emissão Simultâ-
nea de Faturas de Água 
também oferece esta-
tísticas e outros dados 
sobre o trabalho rea-
lizado pelas equipes. 
“Esses dados são im-
portantes para nortear 
futuras mudanças no 
serviço prestado pelo 
SAAEJ, além de otimizar 
o trabalho do leiturista 
que, agora, não precisa 
voltar no mesmo local 
para realizar a entrega 
do boleto de pagamen-
to”, conclui Abreu. 
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Câmara de Jaboticabal abre ano legislativo com 
mensagem do Poder Executivo

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal reto-
mou na segunda-feira 
(03/02) as atividades 
legislativas de plená-
rio. A sessão ordinária 
marcou a abertura do 
ano legislativo e con-
tou com a presença do 
prefeito municipal José 
Carlos Hori para a men-
sagem do Poder Execu-
tivo, conforme manda a 
Lei Orgânica do Municí-
pio (Art. 73).

O Chefe do Executivo 
falou aos vereadores 
sobre a atual situação 
do Município e afirmou 
que as contas da pre-
feitura estão no azul. 
Último ano à frente do 
Poder Executivo, Hori 
afirmou que “Jabotica-
bal hoje tem as contas 
em dia. Pagamos mais 
de R$ 40 milhões de 
dívida... Nós começa-
mos com um índice de 
funcionalismo público 
de 53% quase 54%, já 
extrapolando os índi-
ces. Isso já ía para a ní-
vel de Ministério Públi-
co. Quando eu assumi, 
caiu para 50%, caiu para 
48%, e hoje nós termi-
namos 2019 com 46%, 
extremamente numa 
situação confortável. 
Então a prefeitura hoje 
está muito bem, com 

Programa trabalha temas importantes, como o fortalecimento 
de vínculos e o resgate de valores

Começa 2º curso de Orientação Educacional para crianças e 
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas

Crianças e adolescen-
tes que cumprem me-
didas socioeducativas 
em Jaboticabal recebem 
uma ajuda importante 
para sonhar com um 
futuro bem diferente 
da realidade atual. En-
tidades envolvidas na 
Rede Social de Proteção 
aos Direitos das Crian-
ças e dos Adolescentes 
participam da 2ª edição 
do Curso de Orientação 
Educacional.

O objetivo desta edi-
ção é ampliar o leque 

de assuntos abordados 
em relação ao ano an-
terior, além de mostrar 
que existem caminhos 
distantes do crime e da 
violência. O grupo tam-
bém pretende colaborar 
em ações que fortale-
çam os vínculos fami-
liares.

“O curso começou em 
2019 e foi bem acolhido 
por todos. O primeiro 
encontro contou com a 
participação do promo-
tor da Vara da Infância 
e Juventude, Dr. Carlos 

Macayochi de Oliveira 
Otuski e o Tenente Je-
rônimo da Polícia Mi-
litar, que conversaram 
com os participantes. A 
proposta dessa edição 
é fortalecer a responsa-
bilidade de pais e mães 
em ocupar os seus pa-
péis na vida desses ado-
lescentes e mostrar que 
o amor recíproco é algo 
alcançável”, explica a 
secretária de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Tatiana Pellegri-
ni.

Prefeito Hori recebeu os reeducandos na quinta-feira (06)

Projeto que utiliza mão de obra carcerária 
inicia reforma de prédios do CEJUSC e CIAF II

A Prefeitura de Ja-
boticabal e o Governo 
do Estado de São Paulo 
iniciam mais uma eta-
pa do projeto “Restau-
rando a Dignidade”, 
um convênio assinado 
em dezembro através 
da FUNAP (Fundação 
Prof. Dr. Manoel Pedro 
Pimentel).

Um grupo de doze 
homens - de baixa 
periculosidade e que 
cumprem pena no Cen-
tro de Detenção Provi-
sória de Taiuva -, fo-
ram selecionados para 
prestarem serviços em 
Jaboticabal. Sete deles 
estão colaborando na 
reforma do prédio que 
vai abrigar o CEJUSC 
e outros cinco inicia-
ram a última etapa da 
reforma do Ciaf II na 
SANBRA.

Os reenducandos fo-
ram recebidos na ma-
nhã da última quinta-
-feira (6) pelo prefeito 
José Carlos Hori. “Foi 
um momento que me 
deixou muito feliz. 
Todos estavam en-
tusiasmados com a 
oportunidade dada 
pela FUNAP e Prefei-
tura de Jaboticabal. 
Espero que possam 
aproveitar e contri-
buir com nossa cida-
de, ao mesmo tempo 
que resgatam valo-
res importantes para 
a reintegração desse 
grupo à sociedade”, 
afirma o prefeito José 
Carlos Hori, que com-
pleta: “estudos apon-
tam que reintegrar 
presos é uma boa ini-
ciativa para diminuir 
a violência”.

superávit, com dinheiro 
em caixa”, garantiu.

O prefeito ainda fez 
um breve balanço da 
administração e desta-
cou o Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAAEJ), 
falou sobre a “taxa do 
lixo”, do espaço “Ganha 
Tempo” e do SEPREM, 
além de pedir aos ve-
readores pela aprova-
ção de alguns projetos 
do Executivo em trami-
tação na Câmara, tais 
como a do Substituti-
vo ao Projeto de Lei nº 
296/2020, autorizan-
do o Poder Executivo a 
abrir um crédito adicio-
nal especial de R$ 5 mi-
lhões no orçamento do 
SAAEJ, para a constru-
ção da nova Estação de 
Tratamento de Água do 
Município; e do Proje-
to de Lei nº 293/2020, 
que cria oito vagas no 
Quadro Permanente de 
Pessoal da Prefeitura, 
sendo quatro no cargo 
de Agente Administrati-
vo I, duas de Atendente 
de Farmácia e duas de 
Coveiro; ambos foram 
aprovados por unani-
midade na sessão ordi-
nária de segunda-feira 
após serem incluídos 
para votação.

Hori ainda defendeu 

aos vereadores a ne-
cessidade de aprova-
ção do Projeto de Lei 
nº 298/2020, ainda em 
tramitação na Casa, 
que aumenta em 1% a 
contribuição mensal 
previdenciária paga ao 
SEPREM pelos funcioná-
rios públicos, passan-
do dos atuais 13% para 
14%. Segundo o prefei-
to, o déficit atual do 
SEPREM é de cerca de 
R$ 500 mil por mês. “A 
hora que a gente aplica 
1%, esse déficit de qua-
se meio milhão cai para 
metade... Eu enfrentei 
junto com o SAAEJ e re-
solvemos o SAAEJ. Eu 
tenho orgulho disso, 
muito orgulho! Agora eu 
quero ajudar a resolver 
o problema do SEPREM. 
Eu não quero deixar um 
SEPREM falido... Se não 
cuidar do SEPREM os 
funcionários públicos 
vão perder a aposenta-
doria no futuro... E no 
dissídio eu vou repor 
isso. Já vou começar a 
negociação porque é 
ano eleitoral... eu tenho 
prazo. Estou aqui pe-
dindo para os vereado-
res, que não façam um 
voto apenas político... 
Então fica aqui o meu 
último e derradeiro pe-
dido. Provavelmente eu 
não terei outro pedido 

ao longo desse ano de 
2020, tão sério e tão 
importante. Não é para 
o meu governo, é para 
a vida dos funcionários 
públicos de Jabotica-
bal”, argumentou.

O prefeito também fa-
lou sobre a cobrança da 
“taxa do lixo”, como é 
chamada popularmente 
a taxa de coleta, desti-
nação e disposição final 
de resíduos sólidos do-
miciliares (Lei Comple-
mentar nº 188/2017). 
Para ele, foi a taxa que 
ajudou o SAAEJ a voltar 
financeiramente para 
os trilhos. “O SAAEJ, 

até pouco tempo atrás, 
tinha que ser privatiza-
do. [Hoje] o SAAEJ não 
precisa ser privatizado, 
o SAAEJ vai recuperar 
sua frota, que já está re-
cuperando, o SAAEJ vai 
mudar boa parte das 
bombas, todas antigas 
de quase 40, 50 anos, 
que gastam muita ener-
gia. O SAAEJ está com 
um investimento gigan-
tesco, graças ao sacri-
fício de cada um dos 
senhores, cada uma das 
senhoras, da nossa con-
tribuição, que ninguém 
gosta, mas é graças a 
essa contribuição que 

nós estamos dizendo 
hoje que o SAAEJ está 
salvo. O SAAEJ está em 
equilíbrio, o SAAEJ está 
podendo fazer investi-
mento. O SAAEJ vai po-
der manter água de boa 
qualidade na torneira 
de todo mundo”, pon-
tuou Hori.

A íntegra do pro-
nunciamento do pre-
feito na abertura da 
sessão legislativa de 
2020 está disponível 
na sessão ordinária do 
dia 03 de fevereiro, 
pela WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).
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Tanto na economia brasileira quanto nos resultados dos investimentos, 
2020 deve ser um ano com dados mais positivos que os anteriores

Motivos para otimismo

Há boas razões para 
otimismo em 2020, e elas 
se encaixam basicamente 
em dois campos. No pri-
meiro, estão as condições 
gerais da economia brasi-
leira. Embora sujeita a um 
considerável contingente 
de incertezas, as perspec-
tivas são boas: juros bai-
xos, infl ação sob controle 
(ainda que tenha dado 
um leve repique), expec-
tativa de prosseguimento 
das imprescindíveis re-
formas — talvez não com 
o ímpeto desejável, mas 
com avanços maiores do 
que os recuos.

O segundo campo é o 

psicológico. Passamos 
tanto tempo em crise, ou 
andando de lado, que um 
crescimento do produto 
interno bruto na casa dos 
2% (a atual previsão da 
média dos economistas 
é de 2,3%) parece uma se-
nhora de uma boa notícia. 
Em outras palavras: a cri-
se atravessou os terrenos 
do choque e da negação e 
tornou-se o novo normal.

Sair desse normal é, 
portanto, uma grande no-
tícia. Como disse o minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, é melhor crescer 
menos do que crescer 
artifi cialmente. Dito de 

outra forma, é melhor 
crescer devagar, mas con-
sistentemente, do que 
dar soluços.

Se para o país o clima 
é de razoável otimismo 
(com ênfase na raiz do 
adjetivo: um otimismo 
que vem da razão, não 
da emoção), para os in-
vestidores as possibilida-
des são ainda melhores, 
como mostra a reporta-
gem de capa Onde Inves-
tir 2020.

O PIB é uma grande mé-
dia de resultados, e sen-
do o Brasil um país tão 
diverso é claro que há, de 
um lado, setores que não 
conseguiram sair da crise 
(basta ver os persistentes 
índices de desemprego) 
e, de outro lado, enormes 
oportunidades.

Como cidadãos, somos 
atingidos pelas duas fa-
cetas. Mas, como inves-
tidores, podemos esco-
lher onde aportar nossos 
recursos. Nesse ponto, o 
desempenho da bolsa de 
valores, com valorização 
média superior a 31% no 
ano passado, é um sinal 
alvissareiro — os analis-
tas opinam que ainda há 
espaço para crescimento.

É claro que há riscos. 
O cenário externo é ins-
tável — provocações co-
merciais entre os Estados 

Unidos e a China, perigo 
de confl itos no Oriente 
Médio, contaminação pe-
las mazelas de países vi-
zinhos — e, aqui dentro, 
há sempre agendas po-
derosas atuando contra 
as reformas e o risco de 
o próprio governo meter 
os pés pelas mãos em as-
suntos delicados.

Por isso, os cenários 
apresentados agora são 
sujeitos a mudanças, às 
vezes repentinas. Mas é 
para isto que serve o bom 
jornalismo de economia e 
negócios: para observar, 
apurar, analisar e alertar 
sobre riscos e oportuni-
dades, a cada momento.

Também para EXAME 
o ano de 2020 apresen-
ta perspectivas alvissa-
reiras. Após 52 anos de 
existência como uma 
marca da  Editora Abril, 
EXAME foi recentemen-
te adquirida pelo grupo 
BTG Pactual. A mudança 
de controle deverá impli-
car novos investimentos 
e um consistente impul-
so para manter a mesma 
missão de sempre: jorna-
lismo independente e de 
qualidade

Fonte: https://exame.
abril.com.br/revista-exa-
me/motivos-para-otimis-
mo/

UMA BOA AÇÃO

Jesus estava em Be-
tânia na casa de Simão, 
sentado à mesa para jan-
tar. Este havia convidado 
Jesus. Foi um momento 
maravilhoso, porque um 
grande milagre acontece-
ria alí. Todos estavam à 
mesa, comendo e beben-
do, até que uma mulher 
de má fama entrou com 
um vaso de alabastro 
com ungüento de gran-
de valor, e derramou-lho 
sobre a cabeça, de Jesus. 
Todos fi caram admira-
dos, pensando que Jesus 
iria repreendê-la, mas Ele 
a elogiou. Enquanto os 
outros não entenderam o 
que estava acontecendo.
Esta mulher estava muito 
arrependida de todos os 
seus pecados e erros, que  

Pr. Anastácio Martins

havia cometido durante a 
sua caminhada, mas ago-
ra havia encontrado o ca-
minho de volta para Deus, 
através de Jesus Cristo, 
o FILHO de Deus. Jesus 
aproveitou para mostrar 
para todos alí, que Deus 
é amor e misericordioso 
também para com todos 
aqueles que se arrepen-
dem. Simão fi cou muito 
indignado com aquela si-
tuação, mas Jesus disse: 
Entrei e sua casa e você 
não lavou os meus pés, 
mas esta mulher não ces-
sa de derramar lágrimas 
e beijá-los. Simão fi cou 
muito envergonhado. Je-
sus disse à mulher, que 
todos os seus pecados 
estavam perdoados. A 
mulher foi embora e se 
tornou uma santa mulher 
de Deus. 

Quando você vem para 
Jesus e confessa todos os 
seus pecados e se arre-
pende de coração, Ele te 
perdoa e transforma a sua 
vida. Não deixe o inimigo 
usar alguém para te dizer 

Prefeitura divulga pontos benei ciados pela 
operação Tapa Buraco – 05 de fevereiro de 2020
A Prefeitura de Jaboti-

cabal informa que está 
promovendo melhorias 
na pavimentação asfál-
tica das ruas Annibale 
Felipeli, Capitão Fortu-
nato, Glycia Pedroso Fe-
nerich e Avenida Carlos 
Berchieri

Diversos pontos da 
cidade estão sendo ro-
çados e limpos. Tam-
bém acontece serviços 
de troca de lâmpadas e 
pintura de solo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

Distribuidor Exclusivo PETRONAS – 
CONTRATA VENDEDOR EXTERNO: S. J. do Rio Preto

Requisitos: Conhecimento em lubrifi cantes, experiência em vendas externas 
comprovada, 2º Grau completo, conhecimento básico de Informática.

Remuneração:  Salário categoria + Premiações   
Interessados enviar Currículo para o e-mail: 

fal@grassilub.com.br

que Deus não te ama e 
não se importa com você, 
porque é tudo mentira 
do inimigo.Deus tem um 
plano perfeito para você. 
Faça uma boa ação, como 
a mulher, na casa de Si-
mão. E você sempre será 
lembrado por toda a Eter-
nidade. (Mateus 26:6). 
Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 

nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE 
FÉ: (016) 991150602.      

 Abandono de Emprego
Prezado Senhor Jair Da Silva,

Solicitamos que o senhor compareça à empresa GEGE COIM-
BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI (MCARDOSO) 
situada Rua: Francisco Ferrari, 1400, Jardim Morumbi - Jabotica-
bal -SP (CEP: 14890210) no prazo de 48 Horas (a partir da publica-
ção desta) para justifi car as faltas que veem ocorrendo desde o dia 
29/01/2020 até a presente data 09/02/2020 sob pena de caracteriza-
ção de ABANDONO DE EMPREGO, ensejando o encerramento 
de seu contrato com demissão por JUSTA CAUSA conforme dis-
põe o Artigo 482, Letra “I” Da CLT.

Sem mais,
Atenciosamente,

GEGE COIMBRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 6.947.630,03 2,72 7.089.672,36 2,69 7.375.164,18 2,67 7.230.568,34 2,55

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 14.527.326,39 5,70 15.001.694,29 5,70 15.718.644,62 5,70 16.176.043,91 5,70

Limite Legal (art. 20) 13.762.730,29 5,40 15.791.257,15 6,00 16.545.941,71 6,00 17.027.414,64 6,00

Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades: 0,00

279.697,54

Serviços de Terceiros                       
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno

Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  31 de dezembro  de 2019.

Uilson José de Miranda

Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

643.842,77

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    254.865.375,35 263.187.619,18

Exercício anterior

Exercício atual

    Aplicações Financeiras

 

 

 

Subtotal

0,00

643.842,77

    Bancos – C/Movimento 279.697,54643.842,77

% RCL

275.765.695,22 283.790.243,96

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

R$

0,00

 

Inscrição de Restos a Pagar:

     Processados

     Não Processados

R$

PORTARIAS

Nº 227, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 - CONCEDE 15 (quinze) dias de fé-
rias em gozo no período de 08/02/2020 a 22/02/2020 ao servidor CLAYTON BARONE, 
referente ao período aquisitivo de 21/02/2018 a 20/02/2019.

Nº 228, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em gozo no período de 07/02/2020 a 21/02/2020 ao servidor ALEX FELICIO DE 
LIMA, referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020.

Nº 229, DE 05 DE FEVEREIRO  DE 2020 - NOMEIA o pregoeiro e sua equipe 
de apoio da Câmara Municipal de Jaboticabal. 

Nº 230, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020 - NOMEIA Comissão de Licitação 
da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Nº 231, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020 - NOMEIA Comissão de Controle 
Interno da Câmara Municipal de Jaboticabal.

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 14/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, no uso das atri-
buições que lhe compete a legislação vigente,

Considerando que ao Presidente da Mesa Diretora cabe a superintendência 
dos serviços administrativos da Câmara;

Considerando a vigência do Ato da Presidência nº 09/2019, que Autoriza 
compensação de horas extraturno trabalhadas dos servidores da Câmara Municipal 
de Jaboticabal;

Considerando a veriicação da conveniência em se aperfeiçoar o Ato da Pre-
sidência acima referido;

DISPÕE:
Art. 1º. O parágrafo 1º do artigo 4º do Ato da Presidência nº 9, de 13 de de-

zembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º…
§1º As horas extraturno dos assessores de gabinete de que   tratam 
os incisos l, ll, lll e lV do artigo 2º, serão computadas levando em con-
sideração o início e o término da atividade, que serão atestadas pelo 
respectivo Vereador.”
Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 03 de fevereiro de 2.020.

Jaboticabal, 07 de fevereiro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE
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Prefeitura deu “a volta por cima” mais uma vez ao cortar gastos sem deixar de investir

Jaboticabal fecha “no azul” pela 3ª vez e 
recupera saúde i nanceira

A estratégia adotada 
para tirar a Prefeitura 
de Jaboticabal do ver-
melho está trazendo 
excelentes resultados. 
O prefeito José Carlos 
Hori cortou gastos, qui-
tou a dívida herdada 
de 2016, investiu em 
obras e fechou 2019 
com superavit pela 3ª 
vez consecutiva. A Se-
cretaria da Fazenda 
apresentou o relatório 
da Gestão Fiscal, relati-
vo ao 3º Quadrimestre 
de 2019, na sexta-feira  
do dia 31.

“O resultado é fru-
to do trabalho de uma 

grande equipe. Criamos 
metas e cumprimos. 
Herdamos quase R$ 40 
milhões em dívidas e 
uma prefeitura sem li-
quidez nenhuma, ou 
seja, ‘quebrada’. Opta-
mos por trabalhar para 
reverter este quadro e 
esses três anos difíceis 
exigiram muita respon-
sabilidade e experiên-
cia. Agora, Jaboticabal 
está pronta para conti-
nuar avançando”, enfa-
tiza Hori. 

O prefeito lembra a 
importância de manter 
a cidade funcionando. 
“Equilibramos as contas 

sem deixar de inves-
tir. Zeramos a fi la em 
creche, entregamos o 
CIAF VIII e IX, a creche 
do Parque das Araras e 
Córrego Rico, renova-
mos quase toda a fro-
ta da saúde, estamos 
com uma grande ope-
ração para recuperação 
do asfalto. Com contas 
em dia, 2020 vem mui-
to melhor: Ganha Tem-
po, nova ETA, uniforme 
escolar, ponte do Coli-
na Verde, Terminal de 
ônibus, recapeamento 
de Luzitânia e Córrego 
Rico, estou orgulho por 
conseguir concretizar 

estas metas tão impor-
tantes”.

Investimentos – Ape-
sar do orçamento aper-
tado, foram muitas 
conquistas em 2017, 
2018 e 2019. A prefei-
tura implantou a Casa 
Maria (apoio à mulher 
vitimizada), o Programa 
Criança Feliz, o Concha 
Incorcert, uma nova 
sede do CAPS, nova fa-
culdade gratuita – Uni-
vesp, adquiriu novos 
equipamentos para UPA 
e postos de saúde, ofe-
receu mais de 1.200 
cursos pelo Sebrae. 
Obras importantes mar-

Projeto benefi cia pessoas de baixa 
renda; iniciativa movimenta a 

economia local

Jaboticabal oferece desconto de 50% para 
população se livrar dos ‘contratos de gaveta’

A Prefeitura de Jaboti-
cabal traz uma boa no-
tícia para quem deseja 
regularizar a documen-
tação de seu imóvel e 
deixar a agústia do con-
trato de gaveta no pas-
sado. A Secretaria da 
Fazenda dará desconto 
de 50% no ITBI (Impos-
to Sobre Transmissão 
de Bens Imóveis) para 
quem transferir a docu-
mentação a partir deste 
mês. O benefício terá 
duração de 60 dias.

Muitas pessoas não 
possuem a escritura 
defi nitiva em seu nome 
por falta de recursos. 
“Criamos um mecanis-

mo para diminuir a alí-
quota e, com essa eco-
nomia signifi cativa, fi ca 
muito mais fácil conse-
guir o sonhado docu-
mento”, explica o pre-
feito José Carlos Hori, 
que completa: “cada 
vez que reduzimos a 
carga tributária ajuda-
mos a sociedade, uma 
vez que são menos tri-
butos e mais dinheiro 
circulando na economia 
local”.

Os interessados de-
vem atualizar o Cadas-
tro Imobiliário Muni-
cipal e entregar uma 
cópia da Certidão de 
Matrícula do registro 

do imóvel no setor de 
Tributos Imobiliários, 
na Secretaria Municipal 
de Fazenda, localizada 
no prédio da prefeitu-
ra – Esplanada do Lago, 
160, Vila Serra.

Hoje, é cobrado 3% 
do valor do imóvel, ín-
dice previsto no Código 
Tributário Municipal. A 
Lei Complementar nº 
200/2019 instituiu o 
Programa de Incentivo 
à Regularização Fiscal 
e Cadastral, reduzindo 
a alíquota para apenas 
1,5%.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
3360.

caram o período, como 
a revitalização da Praça 
da Fonte, reforma no 
velório municipal; novo 
mobiliário, mapoteca, 

lousas panorâmicas e 
material didático para 
escolas, além da con-
tratação do quarto mé-
dico na UPA.

Consulte as nossas

Redes Sociais

REGULAMENTO

MARAN KIDS

15 de fevereiro 

Sorteios em vales compras na Loja
R$100,00   R$150,00   R$200,00

Tire foto uma  da sua
criança ,fantasiada

 no seu poste Facebook 
e marque a Maran Kids

ÀS 10H

MARAN KIDS
*Regulamento Consulte as nossas Redes Sociais 

R.Rui Barbosa,986
16 3203-2136 
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Fundo Social realiza campanha de arrecadação 
de armações de óculos

Toda população de 
Jaboticabal pode cola-
borar com a campanha 
de arrecadação de arma-
ções de óculos promovi-
da pelo Fundo Social de 
Solidariedade. A equipe 
irá reutilizar os mate-
riais em boas condições, 
mas que não sejam utili-
zadas pelos seus donos.

“Nos últimos anos 
conseguimos colaborar 
com várias pessoas que 
precisam de um óculos. 
A população faz a sua 

parte, doando arma-
ções, e o Fundo Social 
viabiliza as lentes que 
foram receitadas pelo 
oftalmologista”, explica 
a primeira-dama, Adria-
na Hori.

Quem quiser partici-
par da campanha, pode 
procurar o Fundo So-
cial de Solidariedade na 
Avenida do Carmo, 242, 
Centro. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-8994.

Dia “D” será em 15 de fevereiro

Campanha de vacinação contra o Sarampo 
começa na segunda-feira (10)

O Ministério da Saúde 
realiza mais uma etapa 
da campanha de vacina-
ção contra o sarampo. 
Crianças a partir dos cin-
co anos e jovens de até 
19 anos devem procurar 
a unidade básica de saú-
de mais próxima de sua 
residência.

“É importante que to-
dos levem a Carteira Na-
cional de Vacinação. Os 
beneficiários serão imuni-
zados contra o sarampo, 
caxumba e rubéola. Para 
as pessoas que não tem 
tempo disponível, vamos 
organizar um sábado 
onde todas as unidades 
estarão à disposição da 
população”, afirma a dire-
tora do Departamento de 

Vigilância Epidemiológi-
ca, Maura Guedes Barreto.

Dia D – Todas as unida-
des básicas de saúde do 
município (Ciafs e PSFs) 
atenderão no dia 15 de 
fevereiro das 8h às 17h, 
inclusive nos distritos. 
“Ressalto que essa cam-
panha atenderá um pú-
blico específico. Diante 
do registro de casos que 
aconteceu no último ano 
em todo território brasi-
leiro, é prudente que to-
dos procurem as unida-
des para conferência da 
carteirinha de vacinação”, 
declara Maura.

Para mais informações, 
o telefone da Vigilância 
Epidemiológica é (16) 
3203-8545. 
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Ao completar dez anos em janeiro, o Laboratório da Unimed Jaboticabal realiza mais um investimento 
em aparelhos e sistemas, alinhando-o a grandes centros de saúde do país. Assegurando mais 
confiabilidade e agilidade nos laudos dos exames e cuidado humanizado ao cliente Unimed.

3º Boi no Rolete, em prol do 
Hospital e Maternidade Santa Isabel, 

acontece no dia 26 de abril

Unilab Jaboticabal: 10 anos de investimentos,
proissionalização e atendimento de excelência 

Pelo terceiro ano con-
secutivo, o Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel promove o Boi no 
Rolete, evento que reú-
ne música sertaneja ao 
vivo, muita comida e be-
bida. O 3º Boi no Rolete 
acontece na Estação de 
Eventos Cora Coralina, 
no domingo, 26 de abril, 
a partir das 11 horas.

Ingressos serão co-

O Laboratório de 
Análises Clínicas da 
Unimed Jaboticabal 
completa dez anos em 
janeiro, colocando à 
disposição dos clientes 
Unimed novos equipa-
mentos adquiridos que 
garantem resultados 
ainda mais precisos e 
confiáveis para ampa-
rar o diagnóstico médi-
co e laudos com maior 
agilidade.

Os equipamentos de 
última geração que fo-
ram adquiridos aten-
dem à demanda por 
exames imunológicos, 
de bioquímica, hormô-
nios, coagulação e de 
cultura de bactérias, 
entre outros. Trata-se 
de um grande investi-
mento realizado pela 
Unimed Jaboticabal 
para oferecer resulta-
dos ainda mais preci-
sos para o diagnóstico 
médico, e para melhor 
direcionamento do tra-
tamento do paciente.

A responsável pelo 
serviço, a biomédica 
Cristina Palazzo, espe-
cialista em análises clí-
nicas, mestre em micro-
biologia e doutora em 
ciências pela Faculdade 
de Medicina de Ribei-
rão Preto (USP) informa 
que o Laboratório pos-
sui certificado de qua-
lidade, renovado anu-
almente, e emitido pela 
Controllab – empresa 
de controle de qualida-
de) de laboratórios com 
atuação nacional.

A tecnologia utili-
zada pelo Laboratório 
Unimed Jaboticabal é a 
mesma de centros de 
excelência na área de 
análises clínicas. Além 
disso, todo o processo, 
desde a coleta, tem ras-
treabilidade sendo que 
o material biológico é 
identificado com código 

mercializados a R$ 50 
(a partir de 12 anos) e 
R$ 30 (crianças dos seis 
aos 11 anos). Crianças 
de zero a cinco anos 
têm entrada gratuita. O 
ingresso dá direito ao 
boi no rolete e acompa-
nhamentos:

arroz, feijão gordo, 
mandioca cozida, vina-
grete e salada verde). 
Como foi feito no ano 

de barras e os equipa-
mentos automatizados 
identificam o cliente 
pelo código, processam 
o exame e enviam resul-
tados para o software 
do laboratório. O acesso 
aos resultados dos exa-
mes no site do próprio 
laboratório, com login 
e senha exclusivos, ou 
o recebimento automá-
tico por e-mail, também 
oferecem facilidades 
aos clientes Unimed. A 
mesma rastreabilidade 
utilizada no laboratório 
é garantida para amos-
tras biológicas envia-
das para laboratórios 
de apoio.

O Laboratório atende 
além dos clientes Uni-
med, clientes particu-
lares e de convênios, 
além dos pacientes do 
Sistema Único de Saúde 
internados no Hospi-
tal e Maternidade Santa 
Isabel – HMSI.

“Estamos comemo-
rando 10 anos de im-
plantação do Laborató-
rio Unimed Jaboticabal 
e a aquisição de novos 
equipamentos garan-
tem ainda mais confia-
bilidade e agilidade aos 
resultados de exames. 
Isso representa mais 
um ponto positivo para 
o nosso usuário, uma 
grande vantagem para 
quem é Unimed – ter um 
laboratório de ponta, 
qualificado e com exa-
mes rápidos”, afirma o 
diretor vice-presidente 
e de recursos próprios 
da Unimed Jaboticabal, 
Marcos da Silveira.

Serviços
Laboratório de Análi-

ses Clínicas da Unimed 
Jaboticabal 

Atendimento: de se-
gunda à sexta-feira da 
7h às 17h30 e aos sába-
dos das 7h às 11 horas.

Confira alguns exa-

passado, não haverá en-
trega de marmitas.

“O Boi no Rolete já é 
tradicional no calendá-
rio de eventos de Jabo-
ticabal, e, a cada ano, a 
população dá mostras 
de sua solidariedade, 
participando e contri-
buindo com o nosso 
hospital. Contamos, 
neste ano, com o apoio 
de todos para fazer um 

mes realizados e tec-
nologias disponíveis no 
Laboratório de Análises 
Clínicas da Unimed Ja-
boticabal

Exame para sexo do 
bebê

Permite à futura ma-
mãe saber o sexo do 
bebê a partir da 8a se-
mana de gestação, com 
prazo para entrega de 4 
dias.

DNA de paternidade
Exame com prazo de 

entrega do resultado 
em 12 dias.

Exame toxicológico 
O exame obrigatório 

em algumas empresas 
para profissionais au-
tônomos e registrados 
que estiverem ingres-
sando ou deixando uma 
empresa, ou até mesmo 
para solicitação de ha-
bilitação de classe es-
pecial. Prazo de entrega 
de até 5 dias.

Vitros 5.600 
O sistema integrado 

Vitros 5.600 reúne cin-
co tecnologias capazes 
de remover obstáculos 
para reduzir o tempo 
de retorno e aumentar 
a capacidade de forne-
cer resultados signifi-
cativos de exames de 
imunologia, bioquímica 
e hormônios.

ACL 7.000
Equipamento que re-

aliza de forma auto-
matizada as análises 
laboratoriais sobre Co-
agulação.

Adoção do Sistema de 
Microbilogia MicroScan

O Sistema adotado 
atende à necessidade 
crítica no cuidado ao 
paciente, proporcio-
nando identificação 
bacteriana precisa e an-
tibiograma que permite 
adequação da antibio-
ticoterapia. O software 
fornece alertas cruciais 
e sugestões sobre resul-

grande evento”, afirmou 
o coordenador do HMSI, 
Dr. Jeyner Valério Jú-
nior.

Todo o valor arreca-
dado com o 3º Boi no 
Rolete será revertido 
em prol do Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel. Mais informações, 
entre em contato pelo 
telefone (16) 3209-
2333.

tados atípicos de exa-
mes, essenciais para a 
conduta médica.

Médicos aprovam a 
nova estrutura do Labo-
ratório

No dia 10 de janeiro, o 
Laboratório Unimed Ja-
boticabal reuniu médi-
cos da cooperativa para 
apresentação da nova 
estrutura operacional 
do laboratório. Confira: 

“Cliente é o maior be-
neficiado pelos investi-
mentos no Laboratório”

O Laboratório da Uni-
med está moderno e 
seguro. Oferece muitos 
aparelhos de excelente 
qualidade. A automati-
zação minimiza riscos 
de erros, de troca de 
exames, que podem sig-
nificar riscos graves aos 
pacientes. Você sabe 
que o que você pediu 
está sendo entregue. 
Há também a questão 

da agilidade no resulta-
do do exame. Caso haja 
demora na realização 
do exame ou no laudo, 
o médico perde tempo 
precioso para interven-
ção, e isso pode sim, 
acarretar num procedi-
mento adverso para o 
paciente. Quanto mais 
rápido agimos, mais 
sucesso temos na abor-
dagem. O grande inves-
timento realizado terá 
como maior beneficia-
do o paciente.

Dr. Denis Bitencourt
Ortopedista planto-

nista do Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel 
- HMSI

“É uma estrutura dife-
renciada que vai benefi-
ciar médicos e pacientes”

“O Laboratório de 
Análises Clínicas da 
Unimed Jaboticabal 
passa por um avanço 
tremendo. Todo o corpo 

clínico vai se beneficiar 
com esse investimento. 
Temos agora uma estru-
tura diferenciada, que 
vai trazer um âmbito 
maior de diagnóstico, 
vai trazer um benefício 
não só para o laborató-
rio em si, mas também 
para todos os médicos 
que utilizam esse labo-
ratório. Percebemos que 
houve realmente um 
aparelhamento enorme 
e um potencial investi-
mento financeiro, o que 
vem de encontro a uma 
série de perspectivas 
que o hospital está dese-
jando, sendo o paciente, 
sem dúvida o maior be-
neficiado de todos.”

Dr. Elias de Mello 
Ayres Neto

Médico cardiologista 
do Serviço de Hemodi-
nâmica e Cardiologista 
Intervencionista Car-
dioVida

Edital está disponível no site www.grupoaft.com.br

Jaboticabal abre processo seletivo para contratar 
funcionários para a UPA

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa aos 
interessados que, nes-
te sábado (08), às 10h, 
estará disponível para 
consulta o edital com-
pleto do processo se-
letivo para trabalhar 
na Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA. 

Serão oferecidas va-
gas para assistente 
social, auxiliar admi-
nistrativo, auxiliar de 
farmácia, auxiliar de 
serviços gerais, auxi-
liar de faturamento, 
controlador de acessos, 
enfermeiro, farmacêuti-
co, médico plantonista 

clínico geral, motorista 
de ambulância, recep-
cionista, técnico de en-
fermagem e técnico em 
radiologia.

Os interessados de-
vem acessar o site site 
www.grupoaft.com.br, 
Processos Seletivos, 
Aceni, Jaboticabal/SP. 
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CIAF VIII é inaugurado e atendimentos 
já começaram

Foi inaugurado no sá-
bado (01/02) a oitava 
unidade de Centro Inte-
grado de Atendimento 
a Família (CIAF VIII), em 
Jaboticabal. Localizado 
no Parque das Araras, 
o local conta com sa-
las para consultas, de 
vacinação, inalação, es-
terilização e de obser-
vação, área administra-
tiva, sala de reuniões, 
entre outros. Autorida-
des municipais e mora-
dores do bairro partici-
param da solenidade.

De acordo com o se-
cretário Municipal de 
Saúde, João Roberto da 
Silva, serão realizadas 
diariamente 16 consul-
tas por especialidade, 
que inclui Clínico Geral, 
Pediatria, Ginecologia, 
além de odontologia. 
“Quando assumimos a 
secretaria de saúde, co-
locamos algumas me-
tas, e uma delas seria a 
inauguração desse CIAF 
e a reabertura do CIAF 
II, que logo o faremos. 
Foi um prazer imenso 
entregar essa obra para 
a população”, pontuou 
o secretário da pasta.

Para o Chefe do Legis-
lativo jaboticabalense, 
Pretto Miranda, a entrega 
da obra é fruto de uma 
batalha que durou anos. 
“Tem três pontos funda-
mentais para o desen-
volvimento do bairro, a 
ponte, a creche e hoje o 
CIAF. Parabéns Wilsinho, 
por ser presenteado com 
essa homenagem linda à 
sua mãe. Acredito que 
essas obras acontece-
ram por empenho do 
prefeito Hori, de todos 
os seus secretários, e 
também pelo empenho 
da Câmara Municipal. 
Falo aqui em nome dos 
13 vereadores, que essa 
Câmara ajudou bastante 
a prefeitura. Acabamos 
aqui com a nossa região 
hoje sendo presenteada 

por esse CIAF”, manifes-
tou Pretto.

O vice-prefeito, Vi-
tório De Simoni, falou 
das dificuldades para 
a conclusão da obra e 
destacou a conquista 
de recursos de emen-
da parlamentar para a 
compra de equipamen-
tos para o CIAF VIII. 
“Essa obra teve vários 
problemas, que fogem 
daquilo que queremos. 
Empresa abandonou a 
obra, depois tiveram 
furtos, pessoas mal in-
tencionadas que rouba-
vam tudo, e precisáva-
mos comprar tudo de 
novo. Isso vai demoran-
do. Por isso ficou tanto 
tempo para inaugurar. 
Mas hoje, se torna rea-
lidade. Isso vai ser ex-
tremamente importante 
para a população. Todos 
os equipamentos foram 
recursos que consegui 
através do grande par-
ceiro deputado Baleia 
Rossi, que disponibili-
zou recursos para esses 
equipamentos”, desta-
cou De Simoni.

Antes de descerrar 
oficialmente a placa, 
o prefeito José Car-
los Hori comemorou a 
abertura da unidade. 
“Quanto foi difícil ter-
minar essa obra! Mas 
graças a Deus, nesse 
primeiro dia do mês de 
fevereiro, estamos aqui 
juntos para inaugurar 
uma bela obra, uma das 
unidades de saúde mais 
espaçosa da nossa cida-
de. Todos os moradores 
terão uma unidade de 
qualidade. Essa é nossa 
obrigação! É meu últi-
mo ano de administra-
dor de Jaboticabal. Vou 
fazer o que eu tenho de 
melhor. Tenho muita 
coisa pra entregar pra 
Jaboticabal ainda esse 
ano e já começando 
entregando a unidade 
do Parque das Araras. 

Merecida homenagem à 
família de dona Marga-
rida. Agradeço a Deus 
por mais essa conquis-
ta”, disse o Chefe do 
Executivo.

A unidade leva o 
nome de “Margarida Bri-
gate dos Santos”, mãe 
(in memoriam) do vere-
ador Wilsinho Locutor, 
conforme a Lei Ordiná-
ria nº 4363, de 07 de 
agosto de 2012, de au-
toria do então vereador 
Dr. Nereu Rodolfo Krie-
ger da Costa. O parla-
mentar acompanhou o 
ato solene emocionado, 
ao lado de familiares. “O 
Dr. Nereu fez a proposi-
tura, que foi aprovada 
por unanimidade e san-
cionada pelo prefeito 
José Carlos Hori. Que-
ro dizer que, pra mim, 
que sou da vida pública 
há 20 anos como vere-
ador, e me dedico sem-
pre à área da saúde, fico 
emocionado que hoje o 
CIAF VIII recebe o nome 
da minha mãe. Minha 
mãe era uma pessoa 
humilde, simples... que 
lutou, debaixo do pé 
de café, na roça, traba-
lhando, lutando, para 
nos criar. Fico feliz que 
a partir de hoje, o CIAF 
VIII vai ajudar bastante 
a população dos bair-
ros adjacentes, e prin-
cipalmente as pessoas 
do bairro”, comemorou 
Wilsinho Locutor.

O prédio está loca-
lizado na Rua Adivino 
Aparecido Gonçalves 
de Lima, 61, no Parque 
das Araras. Os atendi-
mentos acontecem de 
segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17 horas.

COMBATE À DENGUE 
– Durante o evento de 
inauguração, o secretá-
rio de saúde, João Ro-
berto, chamou a aten-
ção da população para 
o combate ao mosqui-
to Aedes Aegypti. Isso 

Projeto que permite o aumento de mototaxistas na cidade é incluído 
e aprovado por unanimidade na Câmara de Jaboticabal

Mototaxistas de Jabo-
ticabal lotaram o plená-
rio da Câmara Municipal 
na sessão ordinária de 
segunda-feira (03/02) 
para pedir aos parla-
mentares a votação do 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 300/2020, de 
autoria do Executivo, 
que permite o aumen-
to do número de moto-
táxis na cidade. E deu 
certo! A matéria, que 
não constava na pau-
ta original de votação, 
acabou incluída por re-

querimento assinado 
pela totalidade dos ve-
readores para agilizar o 
pedido da classe.

A matéria, fruto de 
uma indicação do pre-
sidente da Casa, Pretto 
Miranda Cabeleireiro, 
ao Poder Executivo, 
previa dobrar o número 
de licenças permitidas 
para operacionalização 
da atividade, passando 
dos atuais um veícu-
lo para cada mil habi-
tantes, como manda a 
Lei Ordinária nº 2534, 

de 26 de dezembro de 
1996, para um veículo 
a cada quinhentos ha-
bitantes. Porém, uma 
emenda modificativa 
apresentada em plená-
rio pelo vereador Beto 
Ariki, e assinada por to-
dos os vereadores, am-
pliou ainda mais o nú-
mero, aumentando para 
um veículo para cada 
quatrocentos habitan-
tes, de acordo com cer-
tidão oficial fornecida 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-

tica (IBGE). O projeto 
acabou aprovado por 
unanimidade com a 
emenda modificativa 
(um mototaxista a cada 
quatrocentos habitan-
tes) e segue para san-
ção do prefeito munici-
pal José Carlos Hori.

Outros três projetos 
foram incluídos na Or-
dem do Dia e igualmen-
te aprovados por una-
nimidade: o Projeto de 
Lei Complementar nº 
34/2020, que altera dis-
positivos do Programa 
de Incentivo à Regulari-
zação Fiscal e Cadastral 
(Lei Complementar nº 
200, de 06 de dezem-
bro de 2019), que per-
mite a regularização de 
contratos de compra e 
venda de imóveis para 
fins de recolhimento do 
Imposto sobre Trans-
missão de Bens Imóveis 
(ITBI); o Projeto de Lei 
nº 293/2020, que cria 
oito vagas no Quadro 
Permanente de Pessoal 
da Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal, sen-
do quatro no cargo de 
Agente Administrativo 
I, duas de Atendente de 
Farmácia e duas de Co-

veiro; além do Substi-
tutivo ao Projeto de Lei 
nº 296/2020, que auto-
riza o Poder Executivo 
a abrir um crédito adi-
cional especial de R$ 5 
milhões no orçamento 
do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal (SAAEJ), que 
serão destinados para a 
construção da nova Es-
tação de Tratamento de 
Água do Município.

PAUTA ORIGINAL – As 
três proposições origi-
nalmente previstas na 
Ordem do Dia foram 
aprovadas por unani-
midade e seguem para 
sanção do prefeito 
municipal. São elas: o 
Substitutivo ao Proje-
to de Lei nº 242/2019, 
de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes, 
que estabelece ações 
de reaproveitamento 
de alimentos não con-
sumidos. O projeto per-
mite que alimentos que 
tenham perdido sua 
condição de comercia-
lização, mas que ainda 
estejam seguras para o 
consumo humano, po-
derão ser doados por 
supermercados, mer-

cados, feiras livres e 
sacolões para serem 
distribuídos às pes-
soas e/ou famílias em 
estado de vulnerabili-
dade alimentar e nutri-
cionais assistidas por 
entidades assistenciais 
da cidade; o Substituti-
vo ao Projeto de Lei nº 
261/2019, igualmen-
te de autoria de Luís 
Carlos Fernandes, que 
assegura aos surdos e 
deficientes auditivos o 
direito de serem aten-
didos nas repartições 
públicas municipais 
por servidor capacitado 
para se comunicar em 
Língua Brasileira de Si-
nais (LIBRAS); e o Proje-
to de Lei nº 283/2019, 
que autoriza o Poder 
Executivo a alienar imó-
vel dado em Concessão 
de Direito Real de Uso, 
no Parque 1º Maio, à 
Lucília Rodrigues Fer-
reira, João Luis Ferrei-
ra, Maria Sueli Ferreira 
Rodrigues, Odair José 
Ferreira, Renata Pereira 
Ferreira, Lucimara Apa-
recida Ferreira, Ana Lú-
cia Ferreira, Paulo Apa-
recido Ferreira, Tuany 
Karine Ferreira e Tiago 
Lucas Ferreira.

porque, o município 
poderá enfrentar uma 
epidemia de dengue 
neste ano. “Já temos 
300 suspeitos, com 30 
confirmados. A epide-
mia no estado inteiro, 
inclusive em Jaboti-
cabal, é iminente, ela 
pode acontecer! Por-
tanto, todos nós temos 
que olhar e cuidar das 
nossas casas, porque 
80% dos criadouros do 

mosquito da dengue 
estão dentro das nos-
sas casas. Nos ralos, 
nas bandejas de gela-
deira, bebedouros de 
animais, suportes e va-
sos, nas calhas. Temos 
que olhar muito bem, 
porque são locais que 
juntam água. Se parar-
mos dez minutos por 
semana para olharmos 
nossas casas, podemos 
resolver o problema. 

Temos que tirar os cria-
douros, garrafas, potes, 
tampinhas de garrafas, 
sacos plásticos, etc. 
Pra que a dengue não 
chegue, só depende de 
nós, então vamos fazer 
a nossa parte”, pediu o 
secretário.

A galeria de fotos 
completa está dispo-
nível no Facebook da 
Câmara (facebook.com.
br/CamaraJaboticabal).
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Ciaf VIII é inaugurado em Jaboticabal
Jaboticabal conta 

com mais um Centro 
Integrado de Atendi-
mento à Família - CIAF 
VIII. No último sábado 
(1º), a Prefeitura de Ja-
boticabal inaugurou o 
Ciaf VIII, no Parque das 
Araras. A nova unidade 
conta com três consul-
tórios médicos, salas de 
curativo e de vacinação, 
consultório odontológi-
co, inalação, esteriliza-
ção e observação. 

O espaço conta ainda 
com cozinha, banheiros 
adaptados, recepção e 
área administrativa – 
almoxarifado e sala de 
reuniões. “A conclusão 
do Ciaf VIII foi um gran-
de desafio. Começamos 
as obras e enfrentamos 
diversos problemas 
com empresas que 

abandonaram o proje-
to, além da demora nos 
repasses. Mesmo com 
todas as dificuldades, 
entregamos uma unida-
de ampla e pronta para 
atender a população”, 
diz o prefeito José Car-
los Hori.

“Fico feliz em partici-
par desse momento, já 
que como vice-prefeito 
dei minha contribuição 
para que o novo Ciaf 
fosse entregue à po-
pulação. Agora, temos 
uma nova unidade que 
irá beneficiar essa re-
gião da cidade”, declara 
o vice-prefeito, Vitório 
De Simoni.

“Os últimos dias fo-
ram de muito trabalho 
para garantir que tudo 
acontecesse conforme 
o esperado. Fico feliz 

em participar deste mo-
mento e aproveito para 
agradecer o empenho 
de todos os funcioná-
rios da Prefeitura en-
volvidos nos últimos 
detalhes do projeto”, 
destaca o Secretário de 
Saúde, Professor João 
Roberto da Silva.

Avanços – Nos últi-
mos meses, a Prefei-
tura vem realizando 
diversas ações que be-
neficiam a população. 
Foram realizados di-
versos mutirões de exa-
mes, compra de ambu-
lâncias e veículos para 
transporte de pacien-
tes, novas cirurgias e 
procedimentos. Em par-
ceria com a Santa Casa, 
foi iniciado um projeto 
específico para os aten-
dimentos dos casos de 

AVC. “Sabemos do gran-
de desafio que a saú-
de representa. Mesmo 
com as dificuldades, 

conseguimos avançar, 
oferecendo dentro de 
nossas possibilidades, 
um atendimento de 

qualidade para nossa 
população”, finaliza o 
professor João Roberto. 

Prefeitura refaz drenagem no bairro 
Jardim Santa Izaura

A Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos ini-
ciou a troca de 150 me-
tros de galerias que liga 
o bairro Jardim Santa 
Izaura à Avenida Carlos 
Berchieri. A expectati-
va é que as obras se-
jam concluídas em até 
15 dias.

“Claro que a chuva 
pode atrapalhar o an-
damento das obras, 
mas queremos entregar 
tudo pronto dentro do 
prazo. A troca dos tu-

bos foi necessária por-
que os antigos estavam 
trincados e acabaram 
causando problemas 
de infiltração durante 
as últimas chuvas. Em 
breve tudo estará nor-
malizado”, informa o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, Jo-
sué dos Santos.

O Departamento de 
Trânsito e Transportes 
pede atenção redobra-
da aos motoristas que 
passam pelo local. 

O tempo vai passando tão rapidamente que chegou 
seu dia, que é muito esperado, com grandiosidade. 1.7 já, 
falta só mais um prá carteira de motorista (kkkkkkkkk).  
Jovem portador de dedicação, é estudioso, amoroso, per-
sistente, com  vários predicados.  Felicidades, Parabéns 
e Sucesso

Te amamos incondicionalmente... Seus Pais:
Anderson Betioli e  Érica Minari Betioli

João Victor Minari Betioli


