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Prof. Emerson (PATRIOTA) e Nelsinho Gimenez 
(PATRIOTA) são ofi cialmente empossados como 

prefeito e vice-prefeito, respectivamente

No dia 1º de janeiro 
de 2021 todas as cida-
des do Brasil realiza-
ram as posses dos ve-
readores, prefeitos e 
vice-prefeitos eleitos, 
como é de praxe ocor-
rer de quatro em quatro 
anos. A Cerimônia de 
Posse dos novos repre-
sentantes do Legislati-
vo aconteceu na Câma-
ra Municipal, às 10h, 
com a participação de 
público rigorosamente 
restrita e controlada, 
como medida preventi-
va ao contágio do novo 
coronavírus. A cerimô-
nia ainda foi transmiti-
da online, por meio dos 
canais de comunicação 
da Câmara Municipal. 

Após serem oficial-
mente empossados e 
terem acompanhado a 
votação da composição 
da nova mesa diretora 
da Câmara, com a elei-
ção de Renata Assirati 
(PSC), eleita a primeira 
presidente da história, 
Prof. Emerson e Nelsi-
nho Gimenez seguiram 
para o Paço Municipal 
dirigindo seus próprios 
veículos. Na chegada 
foram recepcionados 
pelos presentes, tam-
bém em quantidade 
reduzida. Ambos fize-
ram questão em cum-
primentar todos os pre-
sentes e se dirigiram 
para a sala do então 
ex-prefeito, José Carlos 
Hori (CIDADANIA), para 
a Cerimônia de Trans-
missão de Cargos, que 
ocorreu no gabinete do 
chefe do executivo. 

Ao término do ato 
de transmissão, no sa-
guão da prefeitura, teve 
início a Cerimônia de 
Posse do atual secreta-
riado. Emerson, Nelson 

e Renata Assirati, Pre-
sidente da Câmara, dis-
cursaram agradecendo 
pelos votos e apoio re-
cebido durante o perío-
do eleitoral. Todos lem-
braram em suas falas 
que o momento agora é 
de união entre Executi-
vo, Legislativo e popu-
lação, para que Jaboti-
cabal consiga avançar 
em todos os sentidos. 
Emocionado, o novo 
prefeito pediu que fos-
se realizado um minuto 
de silêncio e orações 
particulares pelas ví-

Secretariado também recebeu a posse em cerimônia que aconteceu na manhã do 
último dia 1° de janeiro de 2021, na Prefeitura Municipal de Jaboticabal

timas da Covid-19. Ele 
também lembrou de 
sua jornada profissio-
nal, pessoal e na vida 
política, agradecendo 
o apoio de sua esposa 
Cris Scarparo, de sua 
mãe, seus irmãos e seu 
pai (in-memorian), além 
de citar alguns apoiado-
res.

“Gostaria de, primei-
ramente, desejar um Fe-
liz Ano Novo a todos e 
desejar que a cura para 
esta doença (coronaví-
rus) chegue logo. Sou 
muito grato por este 

momento. Se eu disser 
que não estou feliz, é 
mentira, pois é uma ale-
gria imensa. Agora eu 
preciso retribuir essa 
confiança recebida. Te-
nho que mostrar muito 
trabalho, pois para isso 
eu fui eleito. Logo no 
dia 4 de janeiro já co-
meçarei a conversa com 
os funcionários públi-
cos, terei reuniões im-
portantes logo nos pri-
meiros dias, pois temos 
que resolver muitas 
situações importantes. 
A participação do fun-

cionalismo é essencial 
para que a cidade possa 
se desenvolver. Agra-
deço mais uma vez o 
apoio e afirmo que ire-
mos trabalhar incansa-
velmente e com serie-
dade para que a cidade 
possa ser beneficiada”, 
disse Emerson Camargo 
ao final da cerimônia.

Confira abaixo o 
novo secretariado da 
Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal; e, sai-
ba mais na página 04:

ALEXANDRE MARTINS
Secretaria de Planejamento

LUCIA VASQUES
Secretaria de Educação, Cul-

tura, Esporte e Lazer

LUCAS RAMOS
Secretaria de Industria, Co-

mércio e Turismo

RODRIGO MANOLO
Secretaria de Governo

RENATO TOFANI
Emurja

JOSÉ QUEIROZ
Secretaria de Negócios Jurí-

dicos

ORNELLA PEREZ
Secretaria de Saúde

JOÃO GALBIATTI
SAAEJ

NELSINHO GIMENEZ
Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento e Meio Ambien-
te; 

Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos

JÚLIO ROCHA
Secretaria da Fazenda

PAULO CESAR PIRES
SEPREM

LUCIANA BERGO
Secretaria de Desenvolvimen-

to e Assistência Social

RICARDO GESTAL
Secretaria de Administração
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1.979)

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Regis-
tro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone (016)3202-3015. 

   FAZ SABER a todos quantos virem 
o presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa 
interessar que DIOCESE DE JABOTICABAL, entidade religio-
sa regida pelo Decreto nº 119-A, de 07/01/1890, pelo Decreto nº 
7.107, de 11/02/2010 e pelo Código de Direito Canônico, inscri-
ta no CNPJ sob nº 45.336.195/0001-83, com sede nesta cidade 
de Jaboticabal, na Rua José Bonifácio, número 432, Aparecida, 
depositou nesta Serventia, conforme prenotação nº 173.720, os 
documentos exigidos pelo art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1.979, para o registro do Desmembramento 
“Nossa Senhora de Lourdes”, situado  nesta cidade, município e 
comarca de Jaboticabal, objeto da matricula nº 53.005, livro 2RG, 
com área de 6.840,75 metros quadrados, cuja exata localização 
acha-se retratada no desenho abaixo. O desmembramento que 
contém 14 (quatorze) lotes, foi aprovado pela Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal, conforme Decreto Municipal nº 7.283, de 1º 
de dezembro de 2020, onde consta que já foram realizadas todas 
as obras de infraestrutura exigidas pelo município, tendo obtido 
em 04 de agosto de 2020, junto ao GRAPROHAB, a Dispensa 
de Análise, conforme expediente número 0372/20. Para conheci-
mento de todos, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal de circulação no local do empreendimento, por três dias 
consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da última publicação, nos termos do art. 
19, da citada Lei Federal n. 6.766/79. Jaboticabal, 23 de dezem-
bro de 2020. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei, 
subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

O que esperar do Marco Legal das Startups

O ecossistema de ino-
vação brasileiro evoluiu 
muito nos últimos anos 
com o número crescente 
de aceleradoras, incuba-
doras, parques tecnológi-
cos, instituições de apoio 
ao empreendedorismo, 
investidores-anjos, VCs, 
corporate venturers e, é 
claro, startups. Mas a his-
tória não é fácil e não teve 
final feliz até agora para 
grande parte das empre-
sas tupiniquins nascen-
tes. Muitas não vencem o 
vale da morte, estágio em 
que as startups não têm 
capacidade de gerar caixa 
para alimentar crescimen-
to e, portanto, é necessá-
rio captar investimentos.

Há diversos gargalos no 
país que limitam o apeti-
te de investidores – e, por 
conseguinte, a disponibi-
lidade de capital para um 
maior número de empreen-
dedores – , tornando mui-
tos dos empreendimentos 
inovadores locais em voos 
de galinha. Um desses gar-
galos, conforme o estudo 
Os 5 Maiores Desafios dos 
Empreendedores, da Ende-
avor Brasil, é a burocracia, 
que inclui questões jurídi-
cas e regulatórias.

É fato: há muita insegu-
rança jurídica nessa cami-
nhada. Questões como os 
mecanismos de desconsi-
deração da personalidade 
jurídica no Brasil tornam 
o risco de investir muito 
alto, o que espanta os in-
vestidores locais e, princi-
palmente, os apoiadores 
estrangeiros. Além disso, 
há entraves para abertura 
e fechamento de empre-
sas, um sistema tributário 
quase incompreensível e 
uma legislação trabalhista 
custosa, fatores que difi-
cultam muito a vida dos 
empreendedores.

Fora tantos obstáculos, 
uma pesquisa realizada 
pela Associação Brasilei-
ra de Startups (ABStar-
tups) apontou que, entre 
os anos de 2015 e 2019, 
o número dessas empre-
sas no país aumentou em 
207% (passando de 4.151 
para 12.727), entre finte-
chs, insurtechs, agritechs, 
legaltechs, edutechs, he-
althtechs e biotechs.

Adicionalmente, em 
setembro de 2020, che-
gamos a 12 unicórnios 
brasileiros, startups cujo 
valor de mercado ultra-
passa US$ 1 bilhão. A pri-
meira empresa brasileira 
a ganhar esse título foi a 
99, em 2018, demonstran-
do que, em um espaço de 
menos de três anos, gra-
duamos uma dúzia. Tais 
dados evidenciam a atual 
expansão, enorme poten-
cial e importância desse 

P/ LUCAS RAMOS
ecossistema para a econo-
mia brasileira.

O Marco Legal das Star-
tups

Nesse contexto, preci-
samos festejar o projeto 
de lei complementar nº 
249, de 2020, que institui 
o Marco Legal das Startups 
e do Empreendedorismo 
Inovador. Apresentado 
ao Congresso Nacional 
pelo poder executivo em 
20 de outubro, endereça 
questões essenciais para 
apoiar o desenvolvimento 
do ecossistema de star-
tups brasileiro.

Trata-se de uma caixa 
de ferramentas para solu-
ção de relevantes garga-
los do nosso ordenamen-
to jurídico que impedem 
tantos empreendedores 
brasileiros de alcança-
rem seus sonhos. Com o 
objetivo de fomentar o 
ecossistema de startups 
brasileiro, é baseado em 
pilares como:

Simplificação da criação 
de empresas inovadoras;

Incentivo a investimen-
tos no setor;

Estímulo à pesquisa, ao 
desenvolvimento e à ino-
vação;

Flexibilização de regu-
lação para projetos expe-
rimentais;

Facilitação da contrata-
ção de empresas inovado-
ras pelo poder público.

Atualmente em trami-
tação no Congresso Na-
cional, o Marco Legal das 
Startups traz algumas 
novidades e busca com-
plementar e aperfeiçoar 
iniciativas legislativas 
anteriores, tendo sido, in-
clusive, apensado ao pro-
jeto de lei complementar 
nº 146, de 2019, também 
direcionado à estrutura-
ção de um ambiente fértil 
para o desenvolvimento 
de startups.

O novo projeto de lei 
propõe o estabelecimen-
to de uma definição cla-
ra e direta de startup, de 
forma a delimitar o alvo 
de grande parte de suas 
normas. Startups são “or-
ganizações empresariais, 
nascentes ou em operação 
recente, cuja atuação ca-
racteriza-se pela inovação 
aplicada a modelo de ne-
gócios ou a produtos ou 
serviços ofertados”.

Para tanto, torna ele-
gíveis o empresário indi-
vidual, a empresa indivi-
dual de responsabilidade 
limitada (EIRELI), as so-
ciedades empresárias e as 
sociedades simples com 
até seis anos de inscri-
ção perante o CNPJ, que: 
(i) possuam faturamento 
bruto anual de até R$ 16 
milhões no ano-calendá-
rio anterior ou de apro-
ximadamente R$ 1,3 mi-
lhão, multiplicado pelo 

número de meses de ati-
vidade no ano-calendário 
anterior, quando este pe-
ríodo for inferior a doze 
meses e; (ii) declarem uti-
lizar modelos de negócios 
inovadores para a geração 
de produtos ou serviços 
ou estejam enquadradas 
no regime Inova Simples 
da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro 
de 2006 (LC 123/2006).

Assim, o conceito de 
startup do Marco Legal 
complementa o atual con-
ceito vigente no nosso or-
denamento jurídico por 
meio da LC 123/2006, 
conforme alterada pela Lei 
Complementar nº 167, de 
24 de abril de 2019, que 
instituiu o Inova Simples 
e considera como startup 
a “empresa de caráter ino-
vador que visa a aperfei-
çoar sistemas, métodos 
ou modelos de negócio, 
de produção, de serviços 
ou de produtos”.

Investimentos, pesqui-
sa e desenvolvimento

Com o objetivo de esti-
mular o investimento em 
projetos de inovação, o 
Marco Legal das Startups 
pretende estabelecer re-
gras legais para os ins-
trumentos já utilizados 
por investidores-anjos e 
outros investidores early 
stage, como em contrato 
de opção de compra de 
participação societária, 
contrato de mútuo con-
versível, debênture con-
versível etc.

De forma a garantir 
mais segurança jurídica 
para a realização de tais 
investimentos, propõe 
que estes, realizados me-
diante tais instrumentos, 
não integrem o capital so-
cial da empresa, fazendo 
com que o investidor es-
teja protegido de forma 
abrangente contra quais-
quer passivos que a star-
tup venha a incorrer, não 
sendo considerado sócio 
ou acionista – exceto em 
caso de dolo, fraude ou si-
mulação.

Tais disposições são 
um importante avanço 
para o ecossistema quan-
do comparadas com a LC 
123/2006, conforme al-
terada pela Lei Comple-
mentar nº 155, de 27 de 
outubro de 2016 (a Lei 
de Investimento Anjo), 
que concedeu blindagem 
patrimonial aos anjos 
somente para os inves-
timentos realizados por 
meio de contrato de parti-
cipação, que, por sua vez, 
foi concebido com carac-
terísticas tão engessadas 
e aspectos tributários tão 
não atrativos que o leva-
ram ao desuso antes mes-
mo de decolar.

Sobre o estímulo à pes-
quisa, ao desenvolvimen-

to e à inovação (PD&I), o 
Marco Legal das Startups 
possibilita que empresas 
com obrigações legais ou 
contratuais de investi-
mento em PD&I possam 
cumpri-las mediante 
aporte de recursos em 
startups por meio de fun-
dos patrimoniais ou algu-
mas categorias de fundos 
de investimento em parti-
cipações. Tal medida é um 
caminho para a atração, 
para os fundos de inves-
timento e, no fim do dia, 
para as próprias startups, 
de quantidade expressiva 
de capital atualmente re-
presado pela dificuldade 
que as empresas têm para 
estruturar tais projetos.

Outra importante pro-
posição é a possibilidade 
de criação, pelos órgãos e 
entidades da administra-
ção pública – de forma in-
dividual ou conjunta –, de 
programas de ambiente 
regulatório experimental, 
também conhecido como 
sandbox regulatório. Nele, 
ocorre o afastamento tem-
porário da incidência de 
certas normas pelo(s) 
ente(s) responsável(is), 
em um ecossistema de 
ingresso controlado com 
o propósito de incenti-
var o desenvolvimento de 
modelos, técnicas e tec-
nologias inovadoras sem 
a obstrução gerada pela 
regulação, muitas vezes 
prejudicial à inovação por 
ser excessiva ou obsoleta.

Por fim, o Marco Legal 
das Startups estabelece 
regras para a contrata-
ção pela administração 
pública de serviços de 
desenvolvimento e teste 
de produtos e soluções 
inovadoras prestados por 
startups. Com base na es-
trutura proposta, a contra-
tação ocorrerá por meio 
de processos licitatórios, 
permitindo-se, inclusive, 
que licitações sejam res-
tritas a empresas classi-
ficadas como startups, 
nos termos definidos pelo 
novo projeto de lei. Trata-
-se de uma maneira de 
viabilizar a atuação direta 
do Estado no desenvolvi-
mento do ecossistema de 
inovação no Brasil, pro-
movendo inovação por 
meio do uso de seu poder 
de compra.

A proposta é que a 
parceria, após o devido 
processo licitatório, seja 
executada por meio de 
Contrato Público para So-
lução Inovadora (CPSI), 
que deverá conter pre-
visões de metas a serem 
atingidas, monitoramento 
do desenvolvimento da 
parceria, matriz de riscos 
entre as partes, definição 
da titularidade de direi-
tos de propriedade inte-
lectual e participação nos 

Com o objetivo de fomentar o ecossistema de startups brasileiro, projeto de lei em 
tramitação é baseado em pilares como incentivo a investimentos e estímulo à inovação

resultados da exploração 
da parceria. Segundo a 
redação, uma vez encer-
rado o CPSI, poderá ser 
celebrado contrato para o 
fornecimento do produto 
da startup sem nova lici-
tação.

Uma oportunidade sin-
gular

A transformação dos 
modelos de negócios é 
uma realidade diária. 
Embora ainda seja um 
projeto em tramitação, o 
Marco Legal das Startups 
e do Empreendedorismo 
Inovador demonstra o in-
teresse da administração 
pública e os seus planos 
concretos de engajamento 
em aumentar a segurança 
jurídica e diminuir a bu-
rocracia, em linha com 
as tendências internacio-
nais, para potencializar 
tais inovações no país e 
reduzir a taxa de mortali-
dade de nossas startups.

O Brasil é um país de 

proporções continentais, 
população gigantesca e 
uma das maiores econo-
mias globais. Isso signi-
fica que temos oferta e 
demanda para incentivar 
o empreendedorismo em 
qualquer setor. Ademais, 
em plena era da digitaliza-
ção, temos 234 milhões de 
telefones celulares ativos 
no Brasil – mais de um por 
habitante, segundo dados 
recentes da FGV-SP –, um 
canal de distribuição para 
produtos, serviços e fer-
ramenta de marketing di-
gital de baixo custo para 
scale-up dos modelos de 
negócios inovadores das 
startups. Trata-se de uma 
oportunidade singular que 
poderá ser mais bem ex-
plorada com os avanços 
que o Marco Legal das Star-
tups se propõe a conquis-
tar. Ficamos na torcida.

Fonte: https://www.
mitsloanreview.com.br
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Novos Gestores, desafi os e exemplos  

P/ João Martins

O período de transi-
ção entre gestores Mu-
nicipais já terminou e o 
novo Prefeito e sua equi-
pe terão muitos desafios 
pela frente, e o cenário 
é mais complexo dado 
o aprofundamento das 
desigualdades, déficit 
orçamentário e muitas 
questões estruturais e 
administrativas que de-
verão compor o trabalho 
do novo governo.

Os munícipes esperam 
que os novos gestores 
cumpram com seus com-

promissos assumidos não 
só na campanha eleitoral, 
mas também, demons-
trem através de suas 
ações o que conquistaram 
como cidadãos colocando 
em prática agora o que já 
eram como pessoas e pro-
fissionais antes. 

Será necessário apre-
sentar forte comprome-
timento com a melhoria 
de resultados no Muni-
cípio durante os quatro 
anos de governo, e que 
questões puramente par-
tidárias ou eleitorais não 
influenciem nas escolhas 
da equipe de trabalho. 
Aguarda-se que todos os 
cargos em comissão te-
nham um dirigente com-
promissado com o perfil 
para liderar os esforços 
frente ao contexto de 
nossa cidade.

É importante frisar que 
mesmo com a troca de 
gestões a estrutura com 
qualidade não se inicia 
com cada mandato, mas 
há de certa forma, uma 
continuidade e ao preser-
var o que funciona pode-
rá oferecer as melhorias 
necessárias para aperfei-

VOCÊ SABIA?

(José Roberto Bottino)
Advogado
Que em março de 1.594, 

à mando da Corte, desem-
barcaram no Brasil para 
instalar o Governo Geral o 
Ouvidor Geral, Desembar-
gador Pero Borges, e Antô-
nio Carlos de Borges, como 
Provedor Mor?

Que o Ouvidor Ge-
ral, Pero Borges recebia, 

à época, há 423 anos, 
R$200.000,00? 

Que um séquito de as-
sessores, regiamente re-
munerados, cá  aportaram?

Que o famigerado, Pero 
Borges  (antes de haver 
sido indicado pelo Rei, D. 
João III,  para ser o Ouvi-
dor Geral na Colônia) havia 
sido Corregedor de Justiça 
em Elvas, Alentejo, próxi-
mo à fronteira com a Espa-
nha? 

Que a sua missão era  
supervisionar a construção 
de um aqueduto? 

Que,  como o aqueduto 
encontrava-se paralisada,  
o clamor popular fez che-
gar ao rei o seu desconten-
tamento?

Que um inquérito foi 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 01/2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI 
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
no uso das atribuições que lhe compete a legisla-
ção vigente resolve:

CONSIDERANDO que perdura a situação que ensejou os Atos da 
Presidência nº 17/2020, nº 20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020 
nº 30/2020 31/2020, 32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020,  
40/2020 e 41/2020;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 65.237 de 09 
de outubro de 2.020, que Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 
64.881, de 22 de março de 2020 e demais medidas referentes ao controle da pandemia.

Art. 1º. Permanecem vigentes até 26 de janeiro de 2021:
I - as medidas estabelecidas pelos Atos da Presidência nº 20/2020, 

nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº 30/2020, nº 31/2020, 32/2020,  
34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020 e 41/2020

II - a suspensão dos prazos processuais das Comissões Espe-
ciais de Inquérito em curso, observado o teor dos Atos da Presidência nº17/2020, 
20/2020, 25/2020, 26/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 34/2020, 
35/2020,  36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020 e 41/2020.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 01/01/2021.

Jaboticabal, 01 de janeiro de 2.021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 01/2021

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, no uso das atribuições que lhe confere a 
legislação vigente,

DETERMINA o arquivamento de todas as proposições, apresenta-
das na Legislatura anterior, que estejam sem parecer ou com parecer contrário da 
Comissão de Justiça e Redação e ainda não submetidas à apreciação do Plenário, 
conforme disposto no artigo 130 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal.

Jaboticabal, 04 de janeiro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

ATO DA MESA N° 02/2021

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, no uso das atribuições que lhe confere a 
legislação vigente,

REVOGA, nos termos do artigo 74 da Lei 4.677, de 23 de abril de 
2015, as Funções Gratificadas abaixo relacionadas, destinadas ao exercício de ativi-
dades e encargos de alta, média e baixa complexidade concomitantemente com as 
atribuições do cargo de origem:

- FG de nível I: servidor HOMERO MARCIANO DA SILVA - Portaria 
RH 13/2012;

- FG de nível I: servidora SOLANGE MARY FERNANDES – Portaria 
109/2018;

- FG de nível I: servidora ELIANA MARTÃO HERNANDES MOREI-
RA – Ato da Mesa 37/2020;

- FG de nível II: servidor LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREIRA – Por-
taria 108/2018;

- FG de nível II: servidora DENISE CARDOZO – Portaria 12/2015;
- FG de nível II: servidora RAQUEL SBARDELOTTO SANCHES – 

Ato da Mesa 38/2020;
- FG de nível II: servidor MARCELO HENRIQUE MAGALHAES – 

Ato da Mesa 41/2020;
- FG de nível III: servidora ANDREIA CRISTINA MANOEL – Ato da 

Mesa 42/2020.
Este ato entrará em vigor a partir de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 01 de janeiro de 2.021.

Jaboticabal, 05 de janeiro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

PORTARIA

Nº 1, DE 05 DE JANEIRO DE 2021 - Concede 15 (quinze) dias de férias 
coletivas em gozo no período de 11 a 25 de janeiro de 2.021 aos servidores deste 
Poder Legislativo.

EXTRATO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal 
CONTRATADAS: ALLAN RODRIGUES SILVA – EPP HIGH TECH INFORMÁTI-

CA SÃO CARLOS – EIRELI T. GUIMARÃES INFORMÁTICA - ME.
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 03/2020 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para o armazenamento e 

backup das produções audiovisuais, viabilização da instalação de nova versão dos 
“Sistemas de Administração Orçamentária e Controle de Aquisições Públicas, Esto-
que e Patrimônio” e demais periféricos para o Setor de Tecnologia da Informação, a 
fim atender às necessidades da Câmara Municipal de Jaboticabal, em conformidade 
com as especificações e quantitativos constantes no Anexo I (Termo de Referência) 
do edital.

VALOR HOMOLOGADO: R$ 120.102,00 (cento e vinte mil e cento e dois reais)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/01/2021

çoamento da gestão.
Todos os Municípios do 

Estado de São Paulo estão 
sendo “intimados” pelo 
Governo Estadual a cum-
prir com as determina-
ções de quarentena. Tais 
medidas, embora tenham 
se mostrado pouco efica-
zes é medida que se im-
põe novamente e que os 
gestores Municipais de-
verão observar e colocar 
em prática adaptando-se 
as realidades de sua cida-
de.     

Não adiantará o Gover-
no Municipal se curvar 
a tudo que o Governo 
do Estado de São Paulo 
está colocando em pau-
ta, mesmo porque a car-
ga tributária que estava 
alta, aumentou e o lastro 
econômico de cada mu-
nicípio, já é sentido pela 
diminuição na arrecada-
ção. Parar o Comércio 
ou restringir a abertura 
a apenas serviços essen-
ciais poderá causar caos 
generalizado.

É necessário ser desen-
volvido pelo poder públi-
co Municipal campanhas 
de conscientização à po-

pulação de forma integra-
da de todos seus setores 
e maciçamente. O exem-
plo deve vir de cima, 
utilizando-se de criativi-
dade. A postagem em re-
des sociais dos trabalhos 
desenvolvidos pela admi-
nistração pública munici-
pal é muito importante, 
mas devem ser estampa-
das com os cuidados sa-
nitários por seus agentes 
que é exigido da popula-
ção. Uso de máscaras.    

Já foi dito ser privilegio 
contemplar mais um ano. 
No ano que passou, mui-
tos perderam parentes, 
amigos e conhecidos. As 
perdas foram pela expo-
sição inadequada pelas 
pessoas que mesmo man-
tendo o serviço essencial, 
não tiveram o cuidado de 
se proteger. O trabalho 
exercido pela rede parti-
cular e Pública deve ter o 
mesmo critério de prote-
ção. Os cuidados neces-
sários é a única forma de 
continuar vivos, e a ad-
ministração Pública Mu-
nicipal, tem papel funda-
mental nas orientações e 
exemplos que devem dar.  

instaurado e, afinal, cons-
tatou-se que Pero Borges 
havia se apropriado de 50% 
do total da verba?

Que o seu julgamento foi 
adiado por três anos? 

Que, afinal, a sentença 
determinou que deveria 
apenas “a pagar à custa de 
sua fazenda o dinheiro ex-
traviado”?

Que se lhe impôs outra 
pena: “a  de suspensão, por 
três anos, de acesso à car-
gos públicos”?

Cá, entre nós, “cana” que 
é bom, nada! 

Que, em dezembro de 
1.548, um ano e sete me-
ses depois da sentença (?) 
, o mesmo Pero Borges, foi 
nomeado, pelo mesmo rei, 
Ouvidor Geral do Brasil?

Que, dizia o Alvará Ré-
gio: “todas as autoridades 
e moradores da Colônia  
lhe obedeçam e cumpram 
inteiramente as suas sen-
tenças, juízos e mandados, 
em tudo que ele fizer e 
mandar”.   

Os desmandos, arbí-
trios, furtos, apropriações, 
favorecimentos,  degredos, 
prisões, assassinatos, apa-
drinhamentos e abusos 
passaram a servir  de nor-
ma de conduta.  

É possível concluir-se 
que a corrupção sistêmica 
que assola o país proveio 
do exemplo retratado?

Não seria melhor inserir-
-se, absorver-se, de forma 
diurnal, as palavras de 
Francisco Quevedo de que: 
“O homem que perde a 
honra pelo negócio, perde 
o negócio e a honra”?  

Com vida útil próxima do fi m, área do aterro sanitário 
de Jaboticabal precisa ser duplicada

Atualmente os resí-
duos sólidos urbanos, 
gerados em  Jabotica-
bal, são dispostos no 
aterro sanitário muni-
cipal. Não percorrem 
longas distâncias até 
serem dispostos em 
aterros  com  limitada 
capacidade para garan-
tir disposição final para 
resíduos da construção 
civil, da indústria ou 
até mesmo resultantes 
de podas de árvore e 
jardinagem. A distân-
cia torna mais alto o 
custo da destinação 
final desses resíduos 
para o poder público.

Uma alternativa para 
a racionalizar os recur-
sos públicos  é ampliar  
o Aterro Sanitário de 
Jaboticabal, a partir da 
aquisição de área vizi-
nha, por meio de par-
ceria público privada, 
para aumentar a vida 
útil do aterro.

O  Aterro Sanitário 
conquistou a nota má-
xima no levantamento 
da Companhia Ambien-
tal do Estado de São 
Paulo - Cetesb, em um 
índice que varia de  0 a 
10 que classifica os lo-
cais de destinação final 

O Aterro Sanitário de Jaboticabal, nota 10 pela Cetesb, está com  sua vida útil 
próxima do fim. A perspectiva é que, nos próximos três anos não haja mais espaço 

para receber os resíduos sólidos que são dispostos diariamente no local. A alternativa 
é a duplicação do aterro, com aquisição de área vizinha por meio de Parceria Público 

Privada – PPP, evitando que os resíduos produzidos pelos jaboticabalenses sejam 
dispostos em aterros regionais, o que pode aumentar o valor atual da taxa de lixo

de resíduos. A nota é 
baseada em vistorias 
periódicas em ater-
ros. Trata-se do único 
aterro municipal do 
estado que alcançou a 
nota máxima há cinco 
anos consecutivos.

Parceria Público Pri-
vada

Desde 2009, o Aterro 
de Jaboticabal é admi-
nistrado por uma em-
presa, por meio de par-
ceria público privada.  
O modelo de gestão 
tem proporcionado so-
luções mais adequadas 
e eficientes, converten-
do os recursos pagos 
pela população de ma-
neira correta.

O Aterro ocupa área 
de 4 alqueires, ou cer-
ca de 110 mil metros 
quadrados, com capa-
cidade de ampliação 
para, no mínimo, mais 
11 alqueires, e funcio-
na como uma central 
de gestão integrada de 
resíduos. 

A perspectiva é de 
uma vida útil para o 
aterro de até três anos. 
Por isso, a melhor al-
ternativa sob o ponto 
de vista ambiental e de 
economia para os co-

fres públicos é da am-
pliação do aterro em 
área vizinha, por meio 
de abertura de novas 
células, o que pode es-
tender o horizonte de 
vida útil para mais 30 
anos. O aterro funcio-
na, na prática, como 
um centro de revalo-
rização de resíduos, o 
que garante economia, 
evitando o transpor-
te dos resíduos para 
aterros localizados em 
outros municípios e 
permitindo que o mu-
nicípio cumpra à risca 
o que determina a Po-
lítica Nacional de Resí-
duos Sólidos.

Lixo que não é lixo
Atualmente, o aterro 

sanitário de Jaboticabal 
recebe cerca de 5 mil 
toneladas de lixo por 
mês, entre resíduos do-
miciliares, industriais, 
resíduos da construção 
civil, recicláveis da co-
leta seletiva e também 
a massa verde, prove-
nientes de poda de ár-
vores e jardinagem. 

A gestão integrada 
reduz os custos ope-
racionais para os mu-
nicípios e permite, até 
mesmo, a possibilida-

de de que os resíduos 
se tornem produtos a 
serem comercializa-
dos e utilizados como 
matéria-prima para o 
setor produtivo, geran-
do renda. E há vários 
exemplos disso.

Parte da massa ver-
de de jardinagem que 
chega ao Aterro Sani-
tário de Jaboticabal  é 
vendida pra produzir 
energia que alimenta 
caldeiras de empresas 
da região. Os resíduos 
da construção civil são 
triturados, peneirados,  
britados e utilizados 
para recuperar as es-
tradas rurais. Em bre-
ve, a expectativa é de 
que esse material pos-
sa ser comercializado 
para produção de con-
creto reciclável.

Estudos
Jaboticabal integra 

o  Consórcio de Muni-
cípios da Alta Mogiana 
- CMM, que foi classifi-
cado em primeiro lugar 
no país e terá financia-
mento da Caixa Econô-
mica Federal para es-
tudos de modelagem 
de PPP para destinação 
dos resíduos.
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Novo secretariado da Prefeitura Municipal de Jaboticabal
De chaveiro a um 

dos grandes empre-
endedores de Jaboti-
cabal: conheça Lucas 
Ramos, novo Secretá-
rio de Indústria, Co-
mércio e Turismo.

Lucas Ramos, nascido 
na cidade de Presidente 
Venceslau, veio para Ja-
boticabal aos 13 anos. 
Aqui conquistou seu 
primeiro emprego como 
chaveiro e, depois de 
um período, começou 
a sua carreira no setor 
administrativo traba-
lhando em imobiliária 
e, posteriormente, em 
uma agência bancária, 
entrando como estagiá-
rio. No banco ele fez sua 
carreira por dez anos, 
assumindo importantes 
cargos durante sua jor-
nada. Lucas, buscando 
novos desafios, pediu 
o desligamento do ban-
co para começar a em-
preender e está há oito 
anos à frente de uma 
imobiliária em nossa ci-
dade.

Após ter deixado de 
lado uma carreira em 
que estava consolidado, 
ele passou a conhecer 
mais de perto as difi-
culdades enfrentadas 
por quem deseja empre-
ender em nosso muni-
cípio e, em quase uma 
década como empre-
sário, em contato com 
diversos profissionais, 
conseguiu compreen-
der a função do setor 
público na vida dos em-
pregadores e também 
dos empregados. Lucas 
compreende o desafio e 
sabe que precisará aju-
dar o setor de Indústria 
e Comércio a ser menos 
burocrático, para que a 
economia gire, gerando 
renda para todos.

Doze anos de traba-
lho à frente do PRO-
CON, trabalhando em 
benefício do consumi-
dor: conheça Rodrigo 
Manolo, novo Secretá-
rio de Governo

Rodrigo Manolo Perei-
ra nasceu em São Paulo 
e veio para Jaboticabal 
com um ano de idade.  
Aqui ele cresceu e se 
formou. Na área admi-
nistrativa, começou sua 
vida profissional como 
auxiliar em uma imobi-
liária ao mesmo tempo 
em que cursava a facul-
dade de Direito. No fi-
nal de 2004, Manolo foi 
chamado para ser Dire-
tor do PROCON em Ja-
boticabal, cargo em que 
ficou até o ano de 2017.

Dentro da Fundação, 
Rodrigo também foi se 
desenvolvendo e assu-

mindo cargos e funções 
em âmbito Regional e 
Estadual, sempre bus-
cando levar o nome de 
Jaboticabal para outras 
regiões, fortalecendo 
o município e visando 
o bem dos munícipes 
e consumidores locais. 
Atuar por mais de uma 
década com o Poder 
Executivo possibilitou 
uma abertura da visão 
sobre as diferenças en-
tre iniciativa pública e 
privada. Rodrigo sabe 
que a cidade espera por 
mudanças e irá ajudar a 
fazer um governo novo 
e participativo.

Uma pessoa que 
ama e valoriza a cria-
tividade e o planeja-
mento: conheça Ale-
xandre Martins, novo 
Secretário de Planeja-
mento

Alexandre Antonio Fi-
delis Martins, nascido 
na cidade de São Paulo, 
veio para Jaboticabal 
aos cinco anos. Aqui 
ele cresceu, fez amigos, 
estudou, se formou e 
constituiu a sua família. 
Tem formação em Téc-
nico de Contabilidade 
e é graduado em Admi-
nistração com pós em 
Gestão de Cidades. Atu-
almente é funcionário 
público, atua como Fis-
cal de Obras e Posturas 
da cidade e está como 
fiscal do Meio Ambien-
te, mas já exerceu ou-
tras atividades no co-
mércio e também como 
professor.

Desde 2013 Alexan-
dre trabalha na prefeitu-
ra de Jaboticabal, tendo 
passado por alguns se-
tores, como Contabili-
dade e Sistema Prático, 
e passou em concurso 
para atuar como Fiscal 
de Obras e Posturas. Há 
mais de dois anos ele 
atua na área de fiscali-
zação ambiental, onde 
aprendeu sobre outros 
setores da administra-
ção pública. Ele tem ci-
ência do desafio que en-
contrará, especialmente 
na desburocratização 
do sistema público.

Avaliadora do MEC: 
conheça Lucia Vas-
ques, nova Secretária 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer 

Lucia Helena Vasques, 
nascida em Jaboticabal, 
é graduada em Ciências 
e Matemática, com espe-
cialização em Docência 
e Mestrado e Doutorado 
na área biológica. Desde 
a sua formação, ela sem-
pre trabalhou na área 
educacional, iniciando 

no Ensino Básico das re-
des pública e privada. 
Ela possui forte relação 
em sua vida profissional 
com dois importantes 
centros educacionais de 
nossa cidade.

Lucia atua na área 
de Gestão Acadêmica 
e compõe um impor-
tante grupo de Avalia-
dores de Instituições 
de Ensino do MEC (Mi-
nistério da Educação) e 
INEP (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais), que lhe 
possibilitam conhecer 
realidades distintas. 
Além da educação, sua 
pasta ainda abrange a 
cultura, o esporte e o 
lazer, fazendo da secre-
taria a mais ampla do 
governo municipal.

Há 18 anos traba-
lhando com saúde pú-
blica: conheça a Dra. 
Ornella Perez, nova 
Secretária da Saúde

Ornella Padovani Pe-
rez, nascida em Bauru, 
está em Jaboticabal des-
de 2010. Ela é funcioná-
ria pública, esteve re-
centemente na Atenção 
Primária, é graduada em 
Enfermagem, fez espe-
cialização em Saúde da 
Família e Cuidados Pré-
-Natal, possui Mestrado 
e Doutorado na área de 
Educação e Saúde.

Ornella conhece a 
rede pública, pois tra-
balha há 18 anos nesta 
área e sabe que muitas 
situações atuais preci-
sam ser readequadas 
para garantir mais segu-
rança e melhores con-
dições de trabalho para 
os profissionais e, con-
sequentemente, ofertar 
um serviço de mais qua-
lidade para a população. 

Professor aposen-
tado, especialista e 
consultor na área de 
Recursos Hídricos: 
conheça João Galbiat-
ti, novo Presidente do 
SAAEJ

João Antonio Galbiat-
ti, nascido em Potiren-
daba, está em Jabotica-
bal desde 1971, quando 
veio para estudar na 
UNESP. Ele é engenheiro 
agrônomo, com especia-
lização em Recursos Hí-
dricos e Meio Ambiente, 
área em que ele também 
fez seu Mestrado, Dou-
torado e Pós-Doutorado.

Galbiati desde a con-
clusão de seu curso tem 
se dedicado a estudar e 
trabalhar com a ques-
tão hídrica e ambiental, 
desde a produção até 
a economia e preser-

vação dos recursos, o 
que lhe garante muita 
propriedade e tranqui-
lidade para falar sobre 
o assunto, seja em suas 
palestras ou consulto-
rias, mas também com 
os funcionários do setor 
e para a população. Ele 
entende a importância 
da água para a vida da 
sociedade e sabe que o 
serviço do SAAEJ é es-
sencial para os demais 
setores. 

Formado em Gestão 
Pública e empresário do 
segmento de Estruturas 
Metálicas: conheça Re-
nato Tofani, novo Presi-
dente da EMURJA

Renato Carlos Tofa-
ni, conhecido como 
Mandi, é jaboticaba-
lense e formado em 
Gestão Pública. É em-
preendedor e cons-
trutor de obras metá-
licas

Mandi já prestou di-
versos serviços para a 
prefeitura de Jabotica-
bal por meio de proces-
sos licitatórios e, por 
isso, sabe muito bem os 
caminhos para a realiza-
ção de obras em nosso 
município. Conhece as 
dificuldades e também 
a qualidade da mão de 
obra ofertada pela cida-
de e poderá contribuir 
para a zeladoria de Ja-
boticabal. 

Com grande carrei-
ra dentro do Banco do 
Brasil e nas áreas aca-
dêmicas e jurídicas: 
conheça José Quei-
roz, novo Secretário 
de Negócios Jurídicos

José Aparecido Nu-
nes Queiroz é natural 
de Paranaíba-MS e veio 
para a nossa região 
com 20 anos de idade 
para cursar Direito, em 
Ribeirão Preto. Aos 14 
anos, Queiroz ingressou 
como Menor Aprendiz 
no Banco do Brasil. Aos 
18 anos, foi aprovado 
em concurso da institui-
ção.

Dentro do banco, 
Queiroz assumiu inú-
meros cargos, chegando 
a exercer a função de 
Advogado da empresa 
até 2001, quando optou 
em se desligar para se-
guir na carreira acadê-
mica e jurídica. Ele já 
atuou como Procurador 
Autárquico em Sertãozi-
nho e Procurador Geral 
do Município. Também 
assumiu a função de As-
sessor Jurídico (Direto) 
da Câmara Municipal de 
Ribeirão Preto, sempre 
conciliando com a car-

reira de professor uni-
versitário, lecionando 
para o curso de Direito.

José Queiroz é mestre 
em Direito Administra-
tivo pela Unesp. Mestre 
em Direito Empresarial 
pela Universidade de 
Franca. Doutorando em 
ciências sociais pela 
PUC São Paulo (curso 
suspenso) e possui vas-
ta experiência na vida 
pública.

Ex-atleta, Presiden-
te do Jaboticabal Atlé-
tico, Empresário e 
Vice-prefeito: conhe-
ça Nelson Gimenez, 
novo Secretário de 
Agricultura, Meio Am-
biente e Obras

Nelson dos Santos Gi-
menez, mais conhecido 
como Nelsinho Gime-
nez, 40 anos, jabotica-
balense, é o vice-prefei-
to eleito e assumirá duas 
secretarias. Nelsinho 
ainda se comprometeu 
a dar apoio ao departa-
mento de esporte, área 
que é apaixonado.

 Nelsinho é gestor, for-
mado em Administração 
de Empresas, proprietá-
rio de uma empresa de 
Consultoria Agrícola e 
esteve nos últimos anos 
à frente do Jabotica-
bal Atlético, time que 
ajudou a defender. Por 
possuir uma visão em-
preendedora, consegui-
rá auxiliar muito para 
fortalecer as áreas de In-
dústria e Comércio, ge-
rando mais empregos e 
renda para Jaboticabal.

De desenvolvedor de 
software e programador 
a consultor contábil: co-
nheça Júlio Rocha, novo 
Secretário da Fazenda 

Júlio Cesar Ferrei-
ra Rocha, natural de 
Jaboticabal, é consul-
tor contábil e já tra-
balhou em diversas 
áreas, principalmen-
te no segmento da 
saúde. Antes de atuar 
na área contábil, Júlio 
trabalhou com pro-
gramação e desenvol-
vimento de software.

Com formação técni-
ca e também graduação 
em Ciências Contábeis, 
Júlio acumula experiên-
cias profissionais com 
atuação junto ao serviço 
público.

  
Funcionária Pública 

e Professora do Ensi-
no Superior: conheça 
Luciana Bergo, nova 
Secretária de Desen-
volvimento e Assis-
tência Social 

Luciana Laurindo Ber-
go, 37 anos, jaboticaba-
lense, é graduada em 
Relação Internacional e 
Direito, mestre em Di-
reito. Funcionária de 
Carreira e Professora 
Universitária, Luciana 
fez parte da Equipe de 
Transição do Governo 
e tem muita experiên-
cia dentro da Prefeitura. 
Professora de Direitos 
Humanos, ela conhe-
ce sobre as exigências 
do setor e como atuar 
dentro da legalidade e 
moralidade, assistindo 
de maneira coerente as 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

Conhecedora da teoria, 
ela também já exerceu 
na prática serviços so-
ciais dentro de projetos 
ligados à igreja, como na 
alfabetização de adultos, 
entre outros serviços.

Ex-Tenente da Polí-
cia Militar do Estado 
de São Paulo: conhe-
ça Paulo Cesar Pires, 
novo superintenden-
te do SEPREM

Paulo Cesar Pires, na-
tural de Jaboticabal, já 
foi 2° Tenente da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo, Tecnólogo em 
Preservação da Ordem 
Pública e Técnicas de 
Policiamento Urbano. 
Possui formação pela 
PM em Gerenciamento 
de Crises, entre outros 
certificados. Como fun-
cionário público apo-
sentado, irá contribuir 
com o SEPREM para as 
futuras aposentadorias 
dos funcionários públi-
cos municipais. 

Professor, coorde-
nador de escola, pre-
sidente da comissão 
de ética de Jabotica-
bal, escritor e cronis-
ta político: conheça 
Ricardo Gestal, novo 
Secretário de Admi-
nistração

Luis Ricardo Morelli 
Pontes Gestal, 56 anos, 
jaboticabalense. Fun-
cionário Público há 35 
anos, Ricardo sabe mui-
to bem a importância 
que o servidor munici-
pal possui para o suces-
so no desenvolvimento 
de uma cidade. 
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Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito tomam 
posse na Câmara de Jaboticabal

Os 13 vereadores, 
prefeito e vice-prefeito 
eleitos tomaram posse 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal na ma-
nhã de sexta-feira (1º 
de janeiro). Os empos-
sados passam a ter a 
tarefa de conduzir Ja-
boticabal pelos próxi-
mos quatro anos com a 
obrigação de cumprir a 
Constituição Federal, a 
Constituição Estadual, 
a Lei Orgânica de Jabo-
ticabal, observar as Leis 
e promover o bem geral 
do município.

A Sessão Solene de 
Instalação e Posse, rea-
lizada sob medidas de 
restrição de presença 
de público por conta 
do combate à disse-
minação da COVID-19, 
foi conduzida pela ve-
readora mais votada 
no pleito de 15 de no-
vembro de 2020, Dra. 
Andréa Delegada (PSC), 
conforme manda a Lei 
Orgânica Municipal 
(Art. 15). Como presi-
dente da Sessão de Ins-
talação e Posse, Dra. 
Andréa foi a primeira a 
fazer o juramento: “Pro-
meto cumprir a Consti-
tuição Federal, a Cons-
tituição Estadual e a Lei 
Orgânica municipal, ob-
servar as leis, desempe-
nhar o mandato que me 
foi confiado e trabalhar 
pelo progresso do mu-
nicípio e bem estar de 
seu povo”. Na sequên-
cia, um a um os verea-
dores foram chamados 
para a jura: “Assim o 
prometo!” e, da mesma 
forma, para a assinatu-
ra do Livro de Atas.

O prefeito Professor 
Emerson (PATRI), eleito 
pela primeira vez para 
administrar Jabotica-
bal, lembrou em seu 
discurso do momen-
to vivido por conta da 
pandemia, falou da 
importância do Legis-
lativo para a Democra-
cia, além de destacar o 
aumento da represen-
tatividade feminina na 
Câmara, e dos anseios 
como Chefe do Execu-
tivo. “É preciso regis-
trar em nossas almas, 
e não somente nos li-
vros e atas, que esta é 
a primeira vez na his-
tória de Jaboticabal, 
que mulheres abrem a 
solenidade, a sessão de 
posse de uma nova Le-
gislatura, ocupando as 
cadeiras da Mesa Dire-
tora... Não poderíamos 
jamais de deixar de re-
conhecer, enfatizar e 
enaltecer essa conquis-
ta história das nossas 
quatro vereadoras que 
representam a luta da 
mulher neste momen-
to... A nossa adminis-
tração quer manter um 
grau máximo de diálo-
go, de relacionamen-
to, de distinto respeito 
com esta Legislatura, 
com os 13 vereadores 
e vereadoras, sempre 
na reta intenção de dia-
logar e discutir os as-
suntos de interesse da 
cidade... Fomos esco-
lhidos para defender o 
maior interesse de uma 
cidade: o chamado bem 
comum, traduzido em 
nossos tempos como 
justiça social, equida-
de e direito de todos 

e para todos. Temos 
pressa, serão apenas 
48 meses que teremos 
pela frente, para pagar-
mos a nossa dívida de 
gratidão com a popula-
ção de Jaboticabal... É 
preciso mobilizarmos 
recursos, arregaçarmos 
as mangas, arregimen-
tarmos competências, 
sacudirmos algumas 
crenças, varrermos des-
respeitos burocráticos, 
focarmos em práticas 
que garantam a vonta-
de política como tijolos 
de uma solidariedade 
ou da grande solidarie-
dade”, discursou Pro-
fessor Emerson.

A vereadora Renata 
Assirati foi a responsá-
vel pelo pronunciamen-
to em nome do Poder 
Legislativo. “Muito foi 
feito por Jaboticabal, 
mas é certo também di-
zer que ainda há mui-
to que fazer. E a nós, 
pessoas públicas, cabe 
arregaçar as mangas e 
trabalhar. Mais do que 
nunca devemos hon-
rar os votas daqueles 
que saíram de suas 
casa, mesmo com mui-
to medo, para nos dar 
a rica oportunidade de 
deixarmos um marco 
positivo na história po-
lítica de nossa cidade. 
Que possamos enten-
der as divergências, as 
diferentes opiniões e 
os debates acalorados 
que são completamente 
saudáveis em qualquer 
Parlamento... indepen-
dentemente de partido, 
ideologia, ou opinião, 
teremos que trabalhar 
sempre pelos interes-

ses da população... To-
mamos hoje sobre nós, 
a responsabilidade de 
consolidar a democra-
cia e de dar resposta 
digna à população que 
nos elegeu seus repre-
sentantes para exercer, 
em nome desta mesma 
população, as prerro-
gativas de legislar e fis-
calizar os assuntos da 
cidade”, discorreu Re-
nata.

Por fim, a vereadora 
Dra. Andréa Delegada, 
presidente em exercício 
na Sessão de Instalação, 
fechou a rodada de dis-
cursos na solenidade 
de posse. “Uma satisfa-
ção estar de volta aqui, 
espero que tenhamos 
uma Legislatura em 
paz, uma Legislatu-
ra abençoada... que a 
gente possa trabalhar 
para o bem comum da 
nossa Jaboticabal... As 
eleições já se findaram. 
Cada um tinha sua ide-
ologia, as suas propos-
tas, agora nós temos 
que pensar no PJ – “Par-
tido Jaboticabal”. Todos 
nós aqui temos que lu-
tar para o bem comum 
da nossa população...”, 
discursou Dra. Andréa, 
que ainda contou sobre 
sua trajetória, e agrade-
ceu a amigos, familia-
res e eleitores.

Na sequência, a pre-
sidente em exercício, 
Dra. Andréa Delega-
da, convocou as elei-
ções para a composi-
ção da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal para o 

biênio 2021/2022, fi-
cando eleita, por una-
nimidade, para o cargo 
de presidente, a vere-
adora Renata Assirati 
(PSC); vice-presidente, 
vereador Gilberto de 
Faria (MDB) (12 votos); 
1º secretário, Professor 
Jonas Republicanos) (8 
votos); e 2º secretária, 
Professora Paula (PT) 
(13 votos).

Ao ocupar a cadeira 
de presidente, Renata 
Assirati, fez um breve 
pronunciamento antes 
do encerramento da 
sessão. Emocionada, 
Renata falou da respon-
sabilidade que terá pela 
frente e relembrou sua 
trajetória até alcançar o 
cargo máximo do Legis-
lativo. “Hoje assumo a 
presidência desta Casa, 
honrada por ser a pri-
meira mulher a alcançar 
essa cadeira por indica-
ção de pessoas brilhan-
tes, que com certeza me 
ajudarão nessa emprei-
tada. Indicação esta, 
ratificada pelos demais 
vereadores e vereado-
ras desta Casa. Além 
da importante tarefa de 
conduzir os trabalhos 
parlamentares desta 
Casa de Leis, exercício 
da presidência, também 
uma atividade de ges-
tão pública, dividindo 
a atuação de vereador, 
que ocupa entre a admi-
nistração da entidade e 
o exercício de seu man-
dato. Tenho plena cons-
ciência que, sendo a 
primeira mulher tendo 
a honra de conduzir o 

Legislativo, mesmo que 
por apenas dois anos, 
serei parte integrante 
da gestão de uma Le-
gislatura que hoje se 
inicia, mas que gerará 
incalculáveis responsa-
bilidades pelos próxi-
mos quatro anos, e que 
representaremos a voz 
do povo jaboticabalen-
se”, pronunciou a nova 
Chefe do Legislativo ja-
boticabalense para os 
próximos dois anos.

Compõem a 18ª Le-
gislatura os vereado-
res: Ademilson Apare-
cido Servidone (DEM); 
Andréa Cristiane Foga-
ça de Souza Nogueira 
(PSC); Antônio Gregorio 
Rombola Casagrande 
(Solidariedade); Car-
los Eduardo Fenerich 
(MDB); Daniel Gonçal-
ves Rodrigues (PSDB); 
Gilberto de Faria (MDB); 
Jonas Alexandre da 
Silva (Republicanos); 
Mauro Henrique Cen-
ço (PODE); Paula Faria 
Dias (PT); Paulo Hen-
rique Silva dos Santos 
(PATRI); Renata Apare-
cida Roncaglio Assirati 
(PSC); Ronaldo Peruci 
(PATRI) e Valéria Barbie-
ri (PRTB).

*A galeria de fotos 
completa está disponí-
vel pelo canal da Câma-
ra no Facebook desde 
segunda-feira (04/01). 

A íntegra da sessão já 
está disponível para do-
wnload no portal oficial 
de vídeos da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

Nossa responsabilidade com 2021 

Ano novo é tal qual 
novo fôlego, um inspi-
rar e expirar profundos. 
Muda a data e isso é um 
bem. Mas o calendário 
não realiza. É você que 
tem que acordar, todos 
os dias, e viver cada se-
gundo. E é aí que está a 
nossa responsabilidade 
com este 2021. 

Há pessoas que, dian-
te das provas mais difí-
ceis, absorvem o impac-
to da situação, sofrem, 
mas não se permitem 
parar. Seguem adiante, 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

aprendendo e servindo 
como podem. Possuem 
uma lucidez espiritual 
independentemente de 
denominação religiosa! 
Parecem ser o testemu-
nho vivo de que não há 
injustiça e nem vítimas 
nas Leis Divinas! Co-
nheço tantos casos!!!

Trazem a enfermida-
de incurável e confiam 

no porvir depois que 
deixarem o corpo. Li-
dam com o desencarne 
de seus entes queridos 
se permitindo a dor da 
saudade, mas sempre 
certas de um reencon-
tro. São prejudicadas 
por outros, pela male-
dicência, pela vingança, 
pela inveja, por golpes 
financeiros, por roubos, 
furtos e tantas outras 
ocorrências que julga-
mos injustas, mas que, 
passado o primeiro mo-
mento da agressão, se 
reconhecem capazes de 
recomeçar. 

Qual será o segredo 
dessas pessoas? Penso 
que tem a ver com a Fé, 
a Esperança e a Carida-
de para consigo princi-
palmente. Não abrem 
mão de orar para se for-
talecer e ter, de Deus, 
o consolo ou solução. 

Alimentam a esperança 
trabalhando, em ação 
sempre, confiando que 
tudo é para o bem, in-
clusive o mal servirá 
ao bem, proporcionan-
do mudanças que não 
fariam se a tal dificul-
dade não tivesse apare-
cido. São caridosos ao 
acolher a si mesmos, 
reconhecendo a dor 
que estão sentindo e 
identificando quais fer-
ramentas possuem e as 
utilizando. 

Assumem respon-
sabilidade pelos seus 
dias, sem desejar ape-
nas facilidades. Rogam 
pelas oportunidades e 
inspirações para conse-
guirem seguir adiante. 
Sabem o que é gratidão 
e exercitam-na, reco-
nhecendo pequenos e 
grandes  ‘bens’ que as 
rodeiam, construindo 

um hoje e um amanhã 
(incluindo nova reen-
carnação) mais feliz, 
menos sombrio, menos 
doloroso do ponto de 
vista moral. 

Aprendamos com elas 
para vivermos 2021.

Para encerrarmos a 
reflexão de hoje, André 
Luiz, no livro Opinião 
Espírita, psicografia de 
Chico Xavier, diz, “Afora 
tu mesmo, ninguém te 
decide o destino... (...) 
Conquanto possamos 
caminhar mil léguas, 
somente progredimos 
em substância avançan-
do passo a passo. Deci-
são é necessidade per-
manente. Idéia, verbo e 
atitude exprimem reso-
luções de nossas almas, 
a frutificarem bênçãos 
de alegria ou lições de 
reajuste no próprio ín-
timo. Certeza no bem 

denuncia felicidade 
real e confiança de hoje 
indica serenidade futu-
ra. Progresso é fruto de 
escolha. Se a eventua-
lidade da sementeira é 
infinita, a fatalidade da 
colheita é inalienável. 
Recorda que o berço de 
teu espírito fulge longe 
da existência terrestre.

********
Sônia Monteiro Pava-

nelli é jornalista, nasci-
da em família espírita, 
palestrante espírita e 
atua no Centro Espírita 
A Caminho da Luz, na 
Alameda Rafael Linardi, 
160 – Jardim Morumbi 
- Jaboticabal/SP. HORÁ-
RIOS DE EVANGELHO E 
PASSE: Seg.19h; Ter.Qua.
Sex.14h; Qui.13h30; 
Sáb.9h e 18h; Dom.18h. 
Facebook.com/ ceaca-
minhodaluzjab e youtu-
be.com/ Centro Espírita 
A Caminho da Luz de 
Jaboticabal
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NOTA DE ESCLARECIMENTO acerca da 
contratação de assessores 

Na tarde de terça-feira 
(05/01), estiveram reu-
nidos no plenário da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, os 13 vere-
adores que compõem a 
18ª Legislatura. Ao fi-
nal da reunião, todos 
os parlamentares, SEM 
NENHUMA EXCEÇÃO, se 
posicionaram a favor da 
contratação de dois as-
sessores (todos remune-
rados pela Câmara) para 
seus gabinetes, exata-
mente como já acontece 
há mais de 10 anos.

Uma comissão foi 
constituída, ao final da 
reunião, para agendar 
uma audiência junto ao 
Ministério Público, com 

objetivo de tratar do as-
sunto relativo à escola-
ridade que a lei deverá 
exigir dos referidos as-
sessores por ocasião de 
sua contratação. 

Importante destacar 
que a Câmara Municipal 
de Jaboticabal não é di-
ferente de outras Casas 
Legislativas de todo o 
país, que contam com o 
trabalho de assessoria 
de gabinete para o ide-
al desenvolvimento das 
atribuições do Presi-
dente, da Mesa Diretora 
e dos Vereadores. São 
os assessores respon-
sáveis pela coleta de 
dados, análise de docu-
mentos, planejamento, 

De mulher para mulher: Dra. Andréa Delegada comemora 
representatividade feminina na Mesa Diretora para o biênio 2021-2022

Sessão Solene de Posse com restrição de presença foi transmitida ao vivo 
pelos canais de comunicação da Câmara de Jaboticabal

A vereadora Dra. An-
dréa Delegada (PSC), 
primeira mulher na 
história da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
a presidir uma Sessão 
Solene de Instalação 
e Posse por ser a mais 
votada entre os verea-
dores, comemorou na  
sexta-feira (01/01/21) 
a conquista da correli-
gionária, Renata Assi-
rati (PSC), para ocupar 
a cadeira de presidente 
da Casa de Leis jaboti-
cabalense.

Dra. Andréa conduziu 
a votação que elegeu a 
Mesa Diretora para o 
biênio 2021/2022, pas-
sando o ‘bastão’ para 
Renata Assirati, eleita 
presidente por unani-
midade. Para Dra. An-

A Sessão Solene de 
Posse dos 13 vereado-
res eleitos para a Legis-
latura de 2021 a 2024 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, além do 
Prefeito e do Vice-Pre-
feito eleitos, aconteceu 
na manhã de sexta-feira 
(01/01/2021), às 10 ho-
ras, no Palácio Ângelo 

dréa, a representação 
feminina entre os mais 
altos cargos do Legis-
lativo é uma conquista 
importante. “É sensa-
cional termos quatro 
mulheres nesta Legis-
latura, sendo a Renata 
nossa presidente e a 
Professora Paula, a se-
gunda secretária; além 
de mim e de Val Barbie-
ri. Penso ser extrema-
mente importante uma 
participação maior da 
mulher na política, pois 
somente assim con-
seguiremos implantar 
mais políticas públicas 
no nosso município a 
partir das nossas vi-
sões. Quando uma mu-
lher ocupa espaço, seja 
na política, ou na vida 
pública, ou na comuni-
dade, ela acaba incenti-

vando outras mulheres 
a também ocuparem”, 
pontuou Dr. Andréa. A 
Mesa Diretora ainda é 
formada pelos parla-
mentares Gilberto de 
Faria (Vice-Presidente), 
e Professor Jonas (1º 
Secretário).

Compõem a 18ª 
Legislatura os vere-
adores: Ademilson 
Aparecido Servidone 
(DEM); Andréa Cris-
tiane Fogaça de Souza 
Nogueira (PSC); Antô-
nio Gregorio Rombola 
Casagrande (Solida-
riedade); Carlos Edu-
ardo Fenerich (MDB); 
Daniel Gonçalves Ro-
drigues (PSDB); Gil-
berto de Faria (MDB); 
Jonas Alexandre da 
Silva (Republicanos); 

estudo e pesquisa para 
dar suporte ao parla-
mentar que assessora, 
além de prestarem as-
sistência na elaboração 
de proposituras, for-
necendo elementos de 
mérito necessários para 
a implementação de 
projetos. Ainda funda-
mental salientar que os 
servidores concursados 
da Casa já desenvol-
vem suas atribuições 
conforme manda a Lei, 
de modo que não haja 
desvio de função, sen-
do todos, assessores e 
servidores concursa-
dos, necessários para o 
pleno desenvolvimento 
do processo legislativo.

Mauro Henrique Cen-
ço (PODE); Paula Faria 
Dias (PT); Paulo Hen-

rique Silva dos Santos 
(PATRI); Renata Apare-
cida Roncaglio Assirati 

(PSC); Ronaldo Peruci 
(PATRI) e Valéria Bar-
bieri (PRTB).

Berchieri, sede do Le-
gislativo jaboticabalen-
se.

Em virtude da Pan-
demia da COVID-19, e 
da nova escalada dos 
números de casos re-
gistrados, algumas me-
didas preventivas con-
tra a disseminação da 

doença foram tomadas. 
Entre elas, a restrição 
de presença de públi-
co no Plenário da Casa. 
Apenas os eleitos, além 
de um acompanhante 
cada, e de servidores, 
em número reduzido, 
que prestaram apoio na 
solenidade, permanece-
ram nas dependências 

do Plenário.

De acordo com a Vi-
gilância Epidemiológica 
de Jaboticabal, apenas 
36 pessoas, no total, 
permaneceram no es-
paço (entre eleitos, 
acompanhantes e fun-
cionários), uma vez que 
um Decreto Municipal 
ainda mantém a cidade 
na faixa amarela até o 
momento. Com isso, a 
capacidade de ocupa-
ção foi restrita a 40% da 
capacidade total (que é 
de 90 pessoas, no caso 
do Plenário da Câmara 
de Jaboticabal). Além 
disso, a temperatura de 
todos que entraram nas 
dependências da Casa 
foi aferida, além da 
exigência de álcool gel 
para higienização das 
mãos e do uso de más-
cara facial.

Segundo a respon-

sável pela Vigilância 
Epidemiológica do mu-
nicípio, Tania Petra-
zzi, deve-se manter o 
distanciamento, além 
de ter “entrada única, 
onde afere a tempera-
tura e passa o álcool 
gel. Não pôde ficar nin-
guém em pé, somente 
sentado, mantendo um 
distanciamento mínimo 
de 1,5m”, pontuou ela, 
que fez uma inspeção 
no Plenário da Casa, no 
mês de dezembro, jun-
tamente com represen-
tantes da Vigilância Sa-
nitária municipal.

A Imprensa, que tra-
dicionalmente tem 
acesso ao Plenário para 
cobertura do evento, 
desta vez ficou em ou-
tro espaço reservado 
para um representante 
por veículo, de modo 
que pôde exercer suas 
atividades da maneira 
mais segura possível. 

As fotos e o vídeo na ín-
tegra estão disponíveis 
nos canais de comuni-
cação da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br); 
além das mídias sociais 
(Facebook e YouTube); 
para download e visua-
lização.

Portanto, a Câmara 
de Jaboticabal convi-
dou a todos para as-
sistir a transmissão da 
solenidade por meio da 
WEBTV da Casa, com 
acesso disponível pelo 
site oficial do Poder 
Legislativo jaboticaba-
lense (www.jaboticabal.
sp.leg.br > menu “CO-
MUNICAÇÃO” > “WEBTV 
Câmara”). O vídeo tam-
bém está disponível no 
Portal de Vídeos oficial 
da Câmara (tv.camara-
jaboticabal.sp.gov.br), 
além do canal da Câma-
ra no YouTube (WEBTV 
CMJaboticabal).

ABANDONO DE EMPREGO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista 

encontrar-se em local não sabido, convidamos MARIELLE MO-
MESSO, portadora do CTPS 5856855 série 0030/SC, a compa-
recer na empresa ACENI - UNIDADE UPA JABOTICABAL, 
CNPJ. 01.476.404/0001-19,  localizada a Rua Sete de Setembro, 
750, Centro, Jaboticabal/SP, a fim de retornar ao emprego ou jus-
tificar as faltas desde 16/11/2020, dentro do prazo de 72hs a partir 
desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente 
o contrato de trabalho, nos termos da letra “i” do art. 482 da CLT. 

Jaboticabal, 18 de Dezembro de 2020.
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Renata Assirati é eleita primeira mulher 
presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

A vereadora Renata 
Assirati (PSC) foi eleita 
presidente da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal na manhã de sexta-
-feira (1º de janeiro), 
por unanimidade (13 
votos), na Sessão de 
Instalação e Posse para 
o quadriênio 2021-
2024. Esta é a primeira 
vez na história do Mu-
nicípio que o Legislati-
vo será comandado por 
uma mulher. Passam a 
compor a Mesa Direto-
ra da Casa de Leis, além 
de Renata, o vereador 
Gilberto Faria no cargo 
de vice-presidente; Pro-
fessor Jonas como 1º 
secretário; e Professora 
Paula, 2º secretária. 

As votações, condu-
zidas pela presidente 
em exercício, vereadora 
Dra. Andréa Delegada, 
foram realizadas em se-
parado, para cada cargo 
da Mesa (presidente, 
vice-presidente, 1º e 2º 
secretários), por escru-
tínio, ou seja, por votos 
manifestados via cédu-
las de papel. Serviram 
de escrutinadores (res-
ponsáveis pela apura-
ção dos votos), os ser-
vidores Luiz Carlos dos 
Santos e Silvia Mazaro.

Concluída a eleição 
da Mesa Diretora, Re-
nata Assirati assumiu 
a cadeira de presiden-
te para o biênio (2021-
2022). Em seu discur-
so, Renata saudou os 
presentes e afirmou o 
compromisso do cargo 
à população, demais 
membros do Legislati-
vo e também ao Poder 
Executivo. “Hoje assu-
mo a presidência desta 
Casa, honrada por ser 
a primeira mulher a al-
cançar essa cadeira por 
indicação de pessoas 
brilhantes, que com cer-
teza me ajudarão nessa 
empreitada. Indicação 
esta, ratificada pelos 
demais vereadores e 
vereadoras desta Casa. 
Além da importante 
tarefa de conduzir os 
trabalhos parlamenta-
res desta Casa de Leis, 
exercício da presidên-
cia, também uma ativi-
dade de gestão pública, 
dividindo a atuação de 
vereador, que ocupa en-
tre a administração da 
entidade e o exercício 
de seu mandato. Te-
nho plena consciência 
que, sendo a primeira 
mulher tendo a honra 
de conduzir o Legisla-

tivo, mesmo que por 
apenas dois anos, serei 
parte integrante da ges-
tão de uma Legislatura 
que hoje se inicia, mas 
que gerará incalculá-
veis responsabilidades 
pelos próximos quatro 
anos, e que representa-
remos a voz do povo ja-
boticabalense”, pronun-
ciou a nova presidente 
da Casa.

O que é a Mesa Di-
retora? A Mesa Direto-
ra é o órgão da Câma-
ra Municipal formado 
pelo presidente, vice-
-presidente, 1º secre-
tário e 2º secretário, 
que possuem a com-
petência de dirigir os 
trabalhos em Plenário; 
propor Projetos de Re-
solução e Projetos de 
Decreto-Legislativo; 
elaborar e expedir Ato 
de discriminação das 
dotações orçamentá-
rias da Câmara; suple-
mentar dotações do 
orçamento da Câmara; 
nomear, promover, re-
classificar, exonerar, 
comissionar, aposen-
tar, demitir, exonerar, 
determinar a apuração 
de responsabilidades 
administrativas civil e 
criminal de servidores 

faltosos; abrir sindi-
câncias e processos ad-
ministrativas e aplicar 
penalidades; atualizar 
a remuneração dos Ve-
readores, nas épocas e 
condições previstas em 
Lei; devolver à Tesou-
raria da Prefeitura, o 
saldo de caixa existente 
na Câmara, no final de 
cada exercício; enviar 
ao Prefeito, até o dia 1º 
de março, as contas do 
exercício anterior; e as-
sinar os Autógrafos das 
Leis destinadas à san-

ção e promulgação pelo 
Chefe do Executivo. 
(Art. 17 do Regimento 
Interno).

A Mesa Diretora é 
composta por verea-
dores escolhidos pelos 
próprios parlamentares 
por meio de votação via 
cédula de papel. Cada 
cargo possui eleição 
própria, sendo necessá-
ria a maioria simples de 
votos – presentes pelo 
menos, a maioria abso-
luta dos membros da 

Câmara – para se ele-
ger. O mandato da Mesa 
Diretora é de 24 meses, 
e o vereador não pode 
ser reconduzido para o 
mesmo cargo na mesma 
legislatura. (Art. 24 da 
Lei Orgânica).

*A galeria de fotos 
completa está dispo-
nível no Facebook da 
Câmara desde segunda-
-feira (04/01). O vídeo 
da sessão, na íntegra, já 
está disponível no canal 
da WEBTV da Câmara.

Plenário aprova projeto que denomina SENAI de 
Jaboticabal de “Vereador Carlos Roberto Dé Berchielli”

O plenário da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal aprovou 
por unanimidade, em 
sessão extraordiná-
ria realizada na ma-
nhã da segunda-feira 
(28/12), o Projeto de 
Lei nº 386/2020, que 
denomina de “Carlos 
Roberto Dé Berchielli” 
o Centro de Formação 
Profissional (SENAI), 
localizado na Incuba-
dora de Empresas “Vic-
tório Acerbi”.

A matéria foi apro-
vada com uma emenda 
modificativa apresen-
tada verbalmente pelo 
vereador Dr. Edu Fene-
rich, para acrescentar 
à denominação original 
da proposta, o prefi-
xo “Vereador”, ficando, 
portanto, “Vereador 
Carlos Roberto Dé Ber-
chielli”.

No total, sete verea-
dores compareceram 
para a apreciação da 
matéria (Pretto Miran-

da; Pepa Servidone; Dr. 
Edu Fenerich; João Bas-
si; Carmo Jorge Reino; 
Luís Carlos Fernandes e 
Wilsinho Locutor), que 
agora segue para a san-
ção do prefeito munici-
pal.

A íntegra da sessão 
extraordinária está dis-
ponível na WEBTV da 
Câmara com acesso 
pelo Portal de Vídeos 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br) e também 
pelo YouTube.

Eleição e posse da nova mesa diretora do Conselho 
Municipal de Política Cultural de Jaboticabal

O Conselho Municipal 
de Política Cultural de 
Jaboticabal, em reunião 
deliberativa com o no-
bre colegiado, realizada 
em 28 de dezembro de 
2020, elegeu sua nova 
mesa diretora, com-
posta pelos seguintes 
membros:

Presidente: Alessan-
dra Constantino 

Vice-presidente: An-
dré Felipe Borgatto de 
Souza Maria

Primeiro secretário: 
André Dias

Segundo secretário: 
Thiago Petruccelli 

Primeiro tesoureiro: 
Eduardo Torati 

Segundo tesoureiro: 
Prof. Dr. Marcelo Henri-
que Armoa 

Empossada no dia 
4 de janeiro de 2021, 
a nova mesa diretora 
foi representada pela 
presidente Alessandra 
Constantino, pelo vice-
-presidente André Fe-
lipe Borgatto de Souza 
Maria e por André Dias e 
Eduardo Torati, primei-

ro secretário e primeiro 
tesoureiro, respectiva-
mente.  O prefeito, 
Emerson Camargo, e o 
vice-prefeito, Nelson 
Gimenez, estiveram 
presentes na ocasião, 
onde o ex-presidente 
do Conselho Municipal 
de Política Cultural de 
Jaboticabal, Abel Apa-
recido Ziviani, transfe-
riu os documentos refe-
rentes ao órgão para a 
atual administração. 

A mesa diretora do 
Conselho Municipal de 
Política Cultural de Ja-
boticabal manifesta sua 
profunda gratidão ao 
colegiado pela oportu-
nidade concedida e pa-
rabeniza a gestão ante-
rior, presidida por Abel 
Aparecido Ziviani, pe-
los anos de dedicação e 
primoroso trabalho em 
benefício da política 
cultural no município, 
tal como da classe ar-
tística. 

Com sentimento de 
grande honra e júbilo, 
o Conselho Municipal 

de Política Cultural de 
Jaboticabal não só dará 
continuidade aos traba-
lhos que vêm desenvol-
vendo, como também, 
buscará ampliar seu 
amálgama de ativida-
des e sua relação dire-
ta e transparente com a 
classe artística, ciente 
de sua responsabilida-
de perante a comunida-
de local. 

Cabe igualmente des-

tacar que a atual ges-
tão, em parceria com 
administração cultural 
do município, liderada 
pela diretora Thais Cre-
olezio, buscará promo-
ver o intercâmbio entre 
a comunidade local, a 
classe artística e o po-
der público e declara-se 
aberta para sugestões e 
críticas. 

Buscar-se-á estabe-
lecer uma administra-

ção participativa, onde 
a classe artística, nos 
mais variados setores 
da sociedade, terá am-
plo poder de voz peran-
te o CMPCJ, honrando 
valores constitucional-
mente escudados e di-
reitos inalienáveis em 
uma sociedade que se 
encontra sob a égide de 
um Estado Democrático 
de Direito. 

Sem mais, reiteramos 

nosso compromisso 
perante a sociedade e 
toda a classe artístico-
-cultural do município 
de gerir o CMPCJ com 
transparência, indepen-
dência, trabalho e irres-
trito respeito à diversi-
dade, à pluralidade de 
ideias, ao debate parti-
cipativo e democrático 
e aos anseios da comu-
nidade jaboticabalense 
no âmbito da Cultura. 
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Um ano de aprendizado com a Pandemia!

A um ano atrás estamos 
todos comemorando a pas-
sagem do ano, planejando 
a Festa de Réveillon, as via-
gens de férias, as reuniões 
entre amigos e familiares.

Poucos sabiam que um 
tal de vírus já estava ator-
mentando alguns lugares 
do mundo. Ou melhor, auto-
ridades mundiais já sabiam, 
mas não deram alertas para 
nos prepararmos para tudo 
que viria logo ali na frente. 
Afinal, como parar o mun-
do, a economia, as pessoas 
e toda a forma de lucrativi-
dade do mundo por um ris-
co invisível e desconhecido.

Enfim chegou o ano de 
2020. Para muitos um ano 
especial, um ano de traba-
lho, muita saúde, felicidade, 
projetos, viagens, e tudo 
aquilo que desejamos em 
todas as viradas de ano.

Mas, mal começou o ano 
de 2020, pois no Brasil di-
zem que o ano só começa 
após o carnaval, nos depa-
ramos com uma Pandemia, 
o COVID-19.

Mas o que seria isso? O 
que é uma Pandemia? Quais 
seus efeitos? Como nos 
comportarmos durante uma 
pandemia? Quais os riscos? 
Estamos seguros? Podemos 
trabalhar, viajar, estudar, co-
mer fora, sair de casa?

Quantas perguntas sem 

P/ Rodrigo Manolo

respostas, mesmo pelos 
especialistas, governantes 
e todos aqueles que deve-
riam ter o dever de cuidar 
de toda população. Afinal, 
quando foi que nos prepa-
raram para qualquer estado 
de calamidade, seja ele qual 
for.

Todos aqueles pedidos 
que foram realizados, na 
virada do ano de 2019 para 
2020, simplesmente foram 
guardados em uma caixinha 
dentro de uma gaveta, tran-
cados com cadeados.

Passamos então a pedir 
simplesmente saúde e pro-
teção para nossas famílias, 
e a forma de cura desse tal 
vírus COVID-19.

Tudo aquilo que era im-
portante como roupas, car-
ros, bens materiais e tudo 
aquilo que perseguimos 
durante nossas vidas pas-
saram a ser supérfluos, não 
serviam mais para nada, 
pois nem de casa podíamos 
sair. Nosso traje oficial pas-
sou a ser pijamas, roupas 
simples e nosso local prin-
cipal passou a ser nossas 
casas.

Tivemos que aprender 
a conviver com as pessoas 
que vivem dentro de nossas 
casas. 

Quem um dia podia ima-
ginar viver com os pais, fi-
lhos, avós, tios, esposas, 
maridos? Sim, pois muitos 
de nós, a última coisa que 
fazemos é viver com aque-
les que moram dentro de 
nossas casas. Somos aquele 
que você nunca sabe se está 
indo ou se está voltando, se 
chegou ou se está saindo, 
aquele que nunca está pre-
sente.

Deus nos deu a oportu-
nidade de simplesmente 
olharmos para dentro de 
nós e de nossas famílias, 
daqueles que amamos, que 
convivemos todos os dias. 
Quantas famílias foram sal-
vas por causa da pandemia? 

Quantos casais se encon-
traram? Quantos filhos pu-
deram ter a convivência de 
seus pais pela primeira vez?

Enfim, 2020 foi o ano da 
transformação, principal-
mente para aqueles que en-
tenderam o que realmente é 
importante para cada um de 
nós. 

O que passamos em 2020 
foi somente um treinamen-
to, um treinamento para 
uma nova vida, para um 
novo mundo que está sur-
gindo. 

Será que vamos sair 
transformados de tudo que 
estamos passando duran-
te 2020 e que ainda iremos 
passar? Será que mudamos 
conceitos e o que é impor-
tante para nossas vidas? Ou 
será que continuamos os 
mesmos de 31/01/2019?

Desejo a todos um 2021 
diferente, pois depende 
exclusivamente de nós, de 
nossas atitudes, do que en-
tendemos como importante 
e do que realmente quere-
mos ser.

Não podemos mais ter-
ceirizar responsabilidades. 
Não podemos mais achar 
culpados para tudo. Se que-
remos mesmo felicidade, 
paz, amor, sucesso, saúde, 
façamos por merecer. NIN-
GUÉM É RESPONSÁVEL POR 
NOSSA FELICIDADE, a não 
ser nós mesmos.

Deus em sua infinita mi-
sericórdia perdoe todos os 
pecados do mundo, e nos 
dê a oportunidade de fazer 
um mundo diferente. Que 
nos transforme em um va-
silhame novo para receber o 
que de novo Deus tem para 
oferecer, pois um vasilhame 
velho continuará com con-
teúdo velho. 

Façamos diferente para 
não termos saudades do 
que passamos em 2020.

FELIZ 2021 A TODOS 
NÓS. QUE DEUS ABENÇOE A 
TODOS!


