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Câmara de Jaboticabal retoma atendimento 
presencial em período integral; sessões 
voltam a receber presença de público

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal retoma, a 
partir de segunda-feira 
(23/08), o atendimento 
presencial em período 
integral. A decisão foi 
publicada no site ofi cial 
do Legislativo por Ato da 
Presidência na tarde de 
sexta-feira (20/08).

Desde a decretação 
de estado de emergên-
cia da pandemia da CO-
VID-19, em março de 
2020, a Casa tem con-
vivido com restrição de 
público, suspensão de 
atividades presenciais, 
entre outros. No segun-
do semestre de 2020, 
o Legislativo chegou a 
fi car com suas ativida-
des administrativas ex-
clusivamente remotas 
por conta do aumento 
dos casos de COVID-19 
na cidade. A retomada 
presencial foi aos pou-
cos sendo fl exibilizada, 
ao longo de 2021, com 
cautela, e agora retoma 

a abertura total, seguin-
do decretos municipais 
e estaduais.

Com isso, os atendi-
mentos presenciais nos 
departamentos admi-
nistrativos e nos gabine-
tes parlamentares pas-
sam a ser realizados de 
segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 12 horas, e 
das 13h30 às 17 horas. 
Os serviços da Internet 
Popular igualmente vol-
tam em período integral, 
de segunda a sexta, das 
7h30 às 12h00 e das 
13h30 às 17h00.

Ainda segundo o texto 
publicado, as sessões 
ordinárias, extraordi-
nárias e audiências pú-
blicas também voltam a 
contar com a presença 
de público. Além disso, 
as sessões solenes po-
derão acontecer de for-
ma presencial, digital ou 
híbrida.

Apesar do fi m das 
restrições de horários 
e do retorno presencial, 
as medidas sanitárias 
de combate à transmis-
são do vírus Sars-CoV2, 
causador da COVID-19, 
continuam válidas. Ou 
seja, o uso da másca-
ra facial constante nas 
dependências da Câma-
ra e a higienização das 
mãos com água e sabão 
ou álcool gel seguem vi-
gentes e obrigatórios. 

Isso porque a pande-
mia ainda não acabou. 
Dados do boletim epi-
demiológico de sexta-
-feira (20/08), divul-
gados pela Prefeitura, 
apontou 21 novos casos 
positivos do coronaví-
rus no município, 18 pa-
cientes hospitalizados 
e sete leitos CTI SUS/
CROSS ocupados – dos 
13 disponíveis – o que 
representa uma taxa de 
ocupação de 53,8%. Até 
agora 250 pessoas per-
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Presidente da Câmara, Renata Assirati, participa de encontro 
com Deputado Samuel Moreira na Prefeitura de Jaboticabal

O Deputado Fede-
ral Samuel Moreira 
(PSDB) esteve pre-
sente em Jaboticabal 
na manhã de sexta-
-feira, dia 20, para um 
encontro com o pre-
feito de Jaboticabal, 
Emerson Camargo, o 
vice-prefeito Nelson 
Gimenez, vereadores, 
secretários, empre-
sários, autoridades 
locais e da região e 
representantes de 
instituições religiosas 
e do município. A Ve-
readora e Presidente 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Re-
nata Assirati, esteve 
presente no encontro 
que destacou a gran-
de importância da vin-
da de Samuel Moreira 
ao município.

“Foi um grande pra-
zer receber um depu-
tado que tanto faz por 
nossa cidade. Como 
disse o nosso prefeito, 
Emerson Camargo, o 
deputado Samuel Mo-
reira adotou Jabotica-
bal como sua segunda 
terra. Sempre acom-
panhado de pesso-
as importantes para 

nossa cidade, como 
Lucas Chioda. E é re-
almente um momen-
to muito importante e 
de agradecimento na 
conquista do nosso 
Poupatempo e tantas 
verbas que vem auxi-
liando a nossa popu-
lação”, comenta Rena-
ta Assirati.

A presidente ainda 
agradece a presença 
do deputado em Ja-
boticabal. “Estivemos 
presentes na Sala de 
Reuniões da Prefei-
tura juntamente com 
os vereadores Gilber-
to de Faria, Dr. Paulo 
Henrique e Prof. Jo-
nas. E só temos que 
agradecer a vinda 
do deputado à nossa 
querida Jaboticabal e 
tudo que ele tem feito 
pela população”, con-
clui Renata Assirati.

Durante o encontro, 
o prefeito Emerson 
Camargo destacou 
números, a quanti-
dade de verbas e a 
grande participação 
do deputado para Ja-
boticabal. Em apenas 
quatro anos, Samuel 
Moreira trouxe mais 

de seis milhões de 
verbas.

Em seguida, o de-
putado agradeceu a 
presença de todos e 
destacou, “estamos 
visitando a cidade e 
sempre temos que ou-
vir. O nosso grande 
objetivo é fortalecer 
estas parcerias, con-
quistar recursos para 
a cidade e outros pro-
jetos. O importante 
é fazer com que es-
tas parcerias gerem 
mais frutos para Ja-
boticabal. Recebemos 
várias demandas da 
presidente da Câma-
ra Municipal, Rena-
ta Assirati. Estamos 
com muita responsa-
bilidade e queremos 
resolver tudo. Muito 
obrigado pela presen-
ça de todos”, conclui o 
deputado Samuel Mo-
reira.

Sobre Samuel Mo-
reira

Engenheiro civil, Sa-
muel Moreira é depu-
tado federal (obteve 
227.210 votos, a nona 
maior votação do Es-
tado e a 23ª do país). 
Foi secretário-chefe 

da Casa Civil do Go-
verno de São Paulo 
(2016-2018).  Deputa-
do estadual por dois 
mandatos e presiden-
te da Assembleia Le-
gislativa (2013-2015), 
além de líder do Go-
verno Alckmin (2011) 
e do PSDB (2008-
2009). Foi presiden-
te da CPI da Bancoop 
(2010), que apurou 
fraudes na Coopera-
tiva dos Bancários de 
São Paulo.

Começou a vida pú-

blica como prefeito de 
Registro (1997-2004), 
quando obteve apro-
vação de 87,5% dos 
eleitores e foi consi-
derado pela revista 
IstoÉ o melhor prefei-
to do estado. Convi-
dado pelo então pre-
feito José Serra, foi 
Subprefeito de São 
Miguel Paulista, bair-
ro com mais de 400 
mil habitantes. Pre-
sidiu o Consórcio de 
Desenvolvimento In-
termunicipal do Vale 

do Ribeira (Codivar), a 
Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitá-
ria e Ambiental (ABES) 
e o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Ribei-
ra de Iguape e Litoral 
Sul.

Texto: Poliana Tali-
berti | Assessoria de 
Gabinete da vereado-
ra Renata Assirati

Fotos: Gabinete da 
vereadora Renata As-
sirati

deram a vida em Jaboti-
cabal pela doença.

“Ainda é extrema-
mente necessário se-
guirmos as medidas 
sanitárias de uso da 
máscara, da higieni-
zação frequente das 
mãos, porque o vírus 

ainda não foi embora. E 
não podemos correr o 
risco de vermos os nú-
meros de contaminação 
voltar a aumentar. Ao 
mesmo tempo, o maior 
número de pessoas va-
cinadas possibilita que 
o poder público possa 
permitir a reabertura 

das atividades comer-
ciais, religiosas, e de 
outros segmentos. Com 
isso a Câmara também 
volta a receber a popu-
lação presencialmen-
te no seu horário de 
funcionamento”, mani-
festou a presidente da 
Casa, Renata Assirati.
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Câmara de Jaboticabal homenageará o Colégio Técnico Agrícola 
“José Bonifácio” pelo seu centenário

O agora centenário 
Colégio Técnico Agrí-
cola “José Bonifácio” 
(CTA), que completou 
seus 100 anos no úl-
timo domingo (15/08), 
será homenageado no 
próximo dia 02 de se-
tembro em sessão so-
lene pela Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal. 
O evento começa às 
19 horas, com trans-
missão ao vivo pela 
página da Câmara no 
Facebook (www.face-
book.com/CamaraJa-
boticabal).

A instituição rece-
berá Diploma de Hon-
ra ao Mérito pelos 
100 anos de funda-
ção, conforme o De-
creto Legislativo nº 
752/2021, de autoria 
dos vereadores Pepa 
Servidone e Dra. An-
dréa Delegada; além 
da entrega de cem me-
dalhas comemorativas 
do Centenário do CTA, 
em cumprimento ao 
Decreto Legislativo nº 
750/2021, de autoria 
do vereador Gregório 
Casagrande, a pesso-
as que marcaram a 
época e a história do 
CTA. Diretores, ex-di-
retores, professores, 
ex-alunos e funcioná-
rios integram a lista. 
A escolha dos repre-
sentantes que rece-
berão as medalhas foi 
feita por uma comis-
são envolvendo repre-
sentantes do colégio 
além dos vereadores 
Gregório Casagrande 
e Pepa Servidone, ex-
-alunos da instituição. 
Na oportunidade, dez 
representantes vão 
receber presencial-

mente as medalhas 
simbolicamente aos 
demais, por conta das 
restrições de presen-
ça física ainda neces-
sárias no combate à 
disseminação do vírus 
SARS-coV-2, causador 
da COVID-19.

O COLÉGIO – Em 15 
de agosto de 1921, o 
Decreto nº 15.150, do 
Governo Federal, as-
sinado pelo então Pre-
sidente da República, 
Epitácio Pessoa, criou 
o Patronato Agrícola 
“José Bonifácio”. Sob o 
Decreto nº 51.293 de 
20/01/1969 passou 
a ser chamado de Co-
légio Técnico Agrícola 
“José Bonifácio”, uma 
vez que seus ensina-
mentos se equipara-
vam ao curso colegial. 
Já na década de 70, o 
colégio foi integrado à 
Universidade Estadual 
Paulista “Julio de Mes-
quita Filha” (UNESP), 
conforme Decreto Es-
tadual nº 7.815, de 
20 de abril de 1976. 
[Fonte: Exposição de 
motivos constante do 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 03/2021]

Voltado à educação 
agropecuária, atual-
mente o colégio ofe-
rece três cursos: o 
“Técnico em Agrope-
cuária”, que funcio-
na em um sistema de 
Escola-Fazenda para 
o desenvolvimento e 
manutenção dos pro-
jetos práticos; o de 
“Técnico em Informáti-
ca integrado ao Ensino 
Médio” e “Técnico em 
Agropecuária EaD”.

Confira abaixo a lis-
ta dos que receberão 
a medalha comemora-
tiva [Obs.: Caso algum 
integrante da lista não 
tenha sido contatado, 
por gentileza, entre em 
contato com a Câmara 
Municipal o mais bre-
ve possível pelo telefo-
ne (16) 3209-9477]:

Antonio Sergio Fer-
raudo – Diretor da 
FCAV

Janete Apparecida 
Desidério – Vice-Dire-
tora da FCAV

Regina de F. Mazaro 
dos Santos – Diretora 
do CTA

Flávia Aparecida Or-
tolani – Vice-Diretora 
do CTA

Andreia C. T. F. Silva 
– Ex-Diretor

Carlos Eduardo 
Mangili – Ex-Diretor

Clóvis Roberto Volpi 
– Ex-Diretor

Daniel Trevizoli – Ex-
-Diretor

Erberto José da Sil-
va – Ex-Diretor

Fabrício Zanini Pa-
checo – Ex-Diretor

Jesus Marden dos 
Santos – Ex-Diretor

Luiz Vitor Egas Ville-
la – Ex-Diretor

Moacir Pazeto – Ex-
-Diretor

Nelson Whitaker – 
Ex-Diretor

Oswaldo Coan – Ex-
-Diretor

Paulo Eduardo Car-
nier – Ex-Diretor

Roque Takahashi – 
Ex-Diretor

Andresa H. Galves 
da Silva – Professores

Antonio Carlos de 
Souza – Professores

Antonio de Andrade 
– Professores
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Aparecida Teotonia 
Pereira – Professores

Carlos Ferreira Da-
mião – Professores

Cesar Martoreli da 
Silveira – Professores

Claudine Amaral – 
Professores

Daniel de Souza Fer-
reira – Professores

Eduardo Millem – 
Professores

Eliana Garcia – Pro-
fessores

Elisabete Aparecida 
Pompeu – Professores

Elizabete R. Leone 
Pelicano – Professo-
res

Flávio Engracia de 
Moraes – Professores

Francisco de Olivei-
ra – Professores

João Gonçalves Pito 
– Professores

José Célio Brandão – 
Professores

José Humberto Ma-
rabini – Professores

José Reynaldo Fer-
nandes – Professores

Josemira Tarrafil de 
Sousa – Professores

Leyla Petroucic – 
Professores

Luiz Carlos P. Cas-
caldi – Professores

Madalena Takahashi 
– Professores

Marcelo Evaristo 
Ferreira – Professo-
res

Marcos Antonio Ja-
bur – Professores

Marcos J. Koba Mo-
rise – Professores

Margareth Ap. P. 
Sampaio – Professo-
res

Maria Carlota Niero 
Rocha – Professores

Maria Cecília Perei-
ra – Professores

Maria Natalina R. 
Camplesi – Professo-
res

Maria Noda Bechara 
– Professores

Marília Vilar Ferrari 
– Professores

Mario Chin Figueire-
do – Professores

Murilo Fernando da 
Silva – Professores

Neli Meneguini – 
Professores

Oduvaldo da Costa 
Cesar – Professores

Olga Knudsen – Pro-
fessores

Paulo Ferreira – 
Professores

Petronio Filardi – 
Professores

Raul Goes – Profes-
sores

Selma Aparecida da 

Cunha – Professores
Shogi Nikuma – Pro-

fessores
Sidney de Laurentiz 

– Professores
Silvana Baraldi Ar-

toni – Professores
Tammy P. Chioda 

Delfino – Professores
Vera Lucia Giriio – 

Professores
Marcelo Lorendo 

Carvalho – Funcioná-
rios

Bernadete Panizzi 
Penariol – Funcioná-
rios

Luiz Mathias – Fun-
cionários

Carmem Maria V. 
Santana – Funcioná-
rios

Nilton Cesar Maffei – 
Funcionários

Julio César Maximo 
– Funcionários

Ana Marcia Z. Car-
regari – Funcionários

Daniel Moretto – 
Funcionários

Luiz Sola – Funcio-
nários

Airton Carlos Berg – 
Funcionários

Maria Elisa Revolti 
Costa - Funcionários

Zila Matos e Gilberto 
Martins – Funcioná-
rios

Octaviano P. da Cos-
ta – Funcionários

Marisa Girio – Fun-
cionários

Nori Travaini – Fun-
cionários

Luiz Carlos Marcioli 

– Funcionários
João Revolti – Fun-

cionários
Nelson Vitti – Funcio-

nários
Gildete Bruno – Fun-

cionários
José Sebastião To-

bias – Funcionários
Valdevino Modesto – 

Funcionários
Adelino Ozeas – Fun-

cionários
Anibal Linardi – Fun-

cionários
Áureo Evangelista 

Santana – Ex-aluno
Fábio Luiz Checchio 

Mingotte – Ex-aluno
Fernando Perroni – 

Ex-aluno
Franco Pierre (Bar-

retinho) – Ex-aluno
Gilson José Leite – 

Ex-aluno
Honório Tadeu Car-

dozo – Ex-aluno
José Antônio de Sou-

za Rossato Juniro – 
Ex-aluno

Joseane Zampieri – 
Ex-aluna

Luiz Antônio de 
Abreu – Ex-aluno

Marcos Eustáqui de 
Sá (Fubá) – Ex-aluno

Mauro Volpi – Ex-
-aluno

Paulo César Cau – 
Ex-aluno

Renata Binhardi – 
Ex-aluna

Rita Aparecida Mire-
belli Cozzi – Ex-aluna

Robson dos Santos – 
Ex-aluno

CRECHE MARIA DO 
CARMO ABREU SODRÉ

   Avenida General Osório, 1540, fone (16) 3202-51-26 – 
CEP 14871-070 – Jaboticabal – CNPJ 51.803.971/0001-
00 – email: crecheabreusodre@hotmail.com

  

  Pelo presente edital, fi cam convocados todos os 
senhores(as) associados(as) da Creche Maria do Carmo 
Abreu Sodré de Jaboticabal, para comparecerem à as-
sembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 27/08/2021 
às 19 h em sua sede à Avenida General Osório nº 1540, 
bairro Sorocabano, nesta cidade de Jaboticabal/SP, a fi m 
de procederem com:

-  recomposição do quadro de diretores 

Jaboticabal, 21 de Agosto de 2021.
Desiree Mabardi Khouri

Presidente

A GAZETA
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Plenário acata pareceres da CJR e arquiva 
PLs sobre diversidade e manifestação do 
pensamento; oito projetos são aprovados

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal apro-
vou o total de oito pro-
jetos na segunda-feira 
(16/08), em sessões 
ordinária e extraordi-
nária, três deles inclu-
ídos na pauta de vota-
ção por requerimento 
assinado pela maioria 
dos vereadores.

O grande debate da 
noite ficou em tor-
no dos projetos de 
lei nº 45/2021 e nº 
60/2021, ambos de 
autoria da vereado-
ra Profa. Paula (PT). 
O primeiro dispunha 
sobre as Garantias 
Constitucionais de li-
berdade de manifes-
tação do pensamen-
to, e das liberdades 
de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar 
o pensamento, a arte 
e o saber no Ambien-
te Escolar das Redes 
de Ensino Publica e 
Privada do Município; 
enquanto o segundo 
buscava instituir a 
“Semana da Diversi-
dade LGBTQIA+”, de-
dicada a combater o 
preconceito, no Muni-
cípio de Jaboticabal.

Apesar das duas 
matérias não estarem 
pautadas para vota-
ção, os vereadores 
apreciaram os pare-
ceres contrários emi-
tidos pela Comissão 
de Justiça e Redação 
da Casa para ambos 
os projetos. Segun-
do os documentos, as 
matérias apresenta-
vam vício insanável de 
inconstitucionalida-
de formal ao pontuar, 
entre outros, a com-
petência de iniciativa 
privativa do Prefeito 
Municipal para apre-
sentação de projetos 
dessa natureza. Por 
maioria (dez votos fa-
voráveis e dois con-
trários), o Plenário 
acompanhou os pare-
ceres da CJR. Com isso 
os PLs seguem para 
arquivo e não serão 
apreciados no mérito 
pelos parlamentares. 
Votaram contrários 
aos pareceres a auto-
ra das proposituras, 
Profa. Paula, e o vere-
ador Prof. Jonas (Re-
publicanos). A sessão 
plenária ainda con-
tou com a presença 
da deputada estadual 
Leticia Aguiar (PSL), 
convidada pelo vere-
ador Ronaldinho (PA-

TRI), que acompanhou 
do Plenário a aprecia-
ção dos pareceres.

Na sequência, os 
vereadores votaram, 
e mantiveram por 
maioria, três vetos 
parciais aposto pelo 
Poder Executivo: veto 
ao artigo 3º do PL nº 
27/2021, de auto-
ria da vereadora Val 
Barbieri, que institui 
em Jaboticabal o mês 
“Abril Laranja” dedica-
do à campanha contra 
a crueldade e maus 
tratos aos animais; 
veto aos artigos 2º e 
3º do PL nº 44/2021, 
de autoria da verea-
dora Profa. Paula, que 
institui e inclui no Ca-
lendário de Eventos 
do Município o “Dia 
Municipal em Memó-
ria das vítimas da CO-
VID-19”; e veto aos ar-
tigos 2º, 4º e 5º do PL 
nº 37/2021, também 
de autoria da verea-
dora Profa. Paula, que 
institui no município 
o “Mês de Incentivo à 
Lei nº 11.340/2006 – 
Maria da Penha”, de-
dicado ao Combate 
à Violência contra a 
Mulher. Nos três ca-
sos, o Executivo invo-
cou vício de iniciativa, 
por entender se tratar 
de iniciativa exclusiva 
do prefeito municipal. 
Com o resultado, fi-
cam mantidas as leis 
já publicadas com os 
vetos pelo Poder Exe-
cutivo.

UNANIMIDADE – Já 
o projeto que cria o 
Conselho Municipal de 
Trânsito (COMUTRAN), 
em Jaboticabal [Proje-
to de Lei nº 42/2021], 
não encontrou dificul-
dades para passar e 
foi aprovado por una-
nimidade com emen-
das modificativas e 
aditivas apresenta-
das pelo vereador Dr. 
Edu Fenerich (MDB). A 
matéria dita as com-
petências do órgão, 
que será colegiado e 
consultivo encarre-
gado de assessorar o 
Poder Público em as-
suntos referentes ao 
trânsito, transportes 
e a mobilidade urba-
na no município. Entre 
as competências está 
a de propor medidas 
e opinar sobre o trá-
fego de veículos com 
pessoas, bem como a 
circulação e estacio-

namentos públicos e 
privados, promovendo 
todas as ações neces-
sárias a sua implan-
tação; além de propôs 
medidas e opinar so-
bre a lei de zoneamen-
to urbano e diretrizes 
suplementares de uso 
e ocupação do solo do 
Município no que diz 
respeito ao trânsito e 
circulação de veículos 
de todos os gêneros e 
naturezas e ao tráfe-
go de pedestres; entre 
outros. O COMUTRAN 
deverá ser constitu-
ído por 12 membros 
com representantes 
de diversos seguimen-
tos governamentais, 
empresariais e da co-
munidade, e não serão 
remunerados. O man-
dato será de dois anos, 
podendo os membros 
serem reconduzidos 
por mais um mandato 
consecutivo.

Igualmente foram 
aprovados de forma 
unânime o Projeto de 
Lei nº 54/2021, que 
denomina de “Dr. José 
Tadeu de Faria” a pra-
ça localizada entre a 
Rua Rui Barbosa, Rua 
Euclides da Cunha e 
Avenida Dr. Fontes; 
o Projeto de Lei nº 
62/2021, que autori-
za o Poder Executivo 
a alienar imóvel dado 
em Concessão de Di-
reito Real de Uso, no 
Parque 1º de Maio, a 
Benedito José de Sou-
za e Benedita Teodo-
ro de Oliveira Souza; 
o Projeto de Lei nº 
63/2021, que denomi-
na de “Área de Lazer 
dos Ipês” a área loca-
lizada entre as ruas 
Eduardo Vantini com 
a rua Manoel Revo-
redo, ao lado do CIAF 
IV Dr. Edmar Biazibeti, 
no bairro Residencial 
dos Ipês; e o Proje-
to de Lei nº 65/2021, 
que autoriza o Poder 
Executivo a abrir um 
crédito adicional de 
R$ 31 mil no orçamen-
to da Prefeitura para 
suplementar dotação 
relacionada a despe-
sas de exercícios an-
teriores no uso tem-
porário de sistema 
para modernização 
da administração tri-
butária municipal.

INCLUSÃO – Três 
projetos de lei foram 
incluídos na Ordem do 
Dia para apreciação 
em Plenário. O Projeto 
de Lei nº 82/2021, as-
sinado por onze vere-
adores [Dr. Edu Fene-
rich, Dr. Mauro Cenço, 
Paulo Henrique Advo-
gado, Gregório Casa-
grande, Val Barbieri, 
Pepa Servidone, Dra. 
Andréa Delegada, Da-
niel Rodrigues, Renta 
Assirati, Ronaldinho e 
Gilberto de Faria], pe-
dia a revogação da Lei 
nº 4.490, de 11 de de-
zembro de 2013, que 
por sua vez, instituiu 

à época a “Semana de 
Diversidade Sexual e 
Violência de Gênero”. 
Apenas os vereadores 
Profa. Paula e Prof. 
Jonas votaram con-
trários. Com o resul-
tado, a matéria pedin-
do a revogação da lei 
precisou ser submeti-
da a 2º turno, quando 
acabou aprovada pelo 
mesmo resultado. A 
Lei está revogada.

Já o Projeto de Lei 
nº 76/2021, que auto-
riza a despesa de R$ 
323.579,40 para con-
trapartida de Direito 
Real de Uso de Bem 
Público, foi aprovado 
por unanimidade. De 
acordo com o texto, a 
municipalidade pode-
rá utilizar um espaço 
do D.E.R para abrigar 
diversas repartições 
públicos que atual-
mente funcionam em 
imóveis locados, e que 
tem onerado os cofres 
públicos mensalmen-
te com pagamento de 
aluguéis. A contra-
prestação do muni-
cípio será a constru-
ção de um Serviço de 
Atendimento ao Usu-
ário, a ser localizado 
no Distrito de Córrego 
Rico, além de uma re-
forma na Casa do En-
genheiro, localizada 
no mesmo espaço que 
a municipalidade utili-
zará para alocar seus 
departamentos.

Da mesma forma 
foi aprovado o PL nº 
80/2021, que autori-
za a abertura de um 
crédito adicional su-
plementar de cerca 
de R$ 3.6 milhões no 
orçamento da Prefei-
tura. De acordo com 
o Poder Executivo, 
as dotações servirão 
para aquisição de ma-
terial de consumo e de 
material de distribui-
ção gratuita da Secre-
taria da Saúde; para 
diligências de oficiais 
de justiça realizadas 
em 2020; para aquisi-
ção de merenda esco-
lar e manutenção de 
unidades escolares; 
e para aquisição de 
material de consumo, 
manutenção de veí-
culos e máquinas da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos.

A íntegra da sessão 

está disponível nas 
mídias sociais da Câ-
mara no YouTube e 
Facebook.

TRIBUNA LIVRE – 
Antes do início da 
sessão, houve uso da 
Tribuna Livre pelos 
munícipes: Gideoni Ri-
beiro de Moraes, Pre-
sidente da Igreja Re-
denção, Paulo André 

da Silva, represen-
tando o Conselho dos 
Pastores de Jabotica-
bal, Renato Candido e 
Roger Eduardo da Sil-
va Felício, que abor-
daram sobre o Projeto 
de Lei nº 45 e Projeto 
de Lei nº 60, até então 
em tramitação no Po-
der Legislativo jaboti-
cabalense.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 34, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 - PRORROGA, a partir de 10 de agosto de 2021, 
o afastamento concedido à servidora Maria Paula Thomaz Karachi.

EXTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna público que a licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2021, do tipo menor preço por item, para Registro de 
Preços, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRE-
SA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e 
COOPERATIVAS para aquisição de placas e medalhas para honrarias, conforme 
especificações constantes do Anexo I, foi declarada fracassada porquanto os itens 
01 e 02 foram declarados nulos, visto que a cotação não correspondia às especi-
ficações dos mesmos no edital, o que comprometeu a regularidade. Com relação 
ao item 03, existiram elementos para a conclusão de inaceitabilidade da proposta 
financeira apresentada pela licitante BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EIRELI, o que motivou a desclassificação da respectiva proposta.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 08/2021
CONTRATO Nº 08/2019
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - PRODESP
FUNDAMENTO: Artigos 1º e 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.056/2019
PROCESSO N. 306/2021 - Inexigibilidade nº 03/2019
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os 
atos de interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, pelo sistema “on-line”, 
nos respectivos cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”.
OBJETO DO ADITAMENTO: Adequação necessária em razão da incorporação da 
Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP pela Companhia de Processamento de Da-
dos do Estado de São Paulo – PRODESP, ratificando as demais cláusulas do contrato 
originário, permanecendo inalteradas.

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 23/2021

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

CONSIDERANDO 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 30/202031/2020, 32/2020, 
34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 01/2021, 
02/2021, 03/2021, 04/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2001, 10/2021, 11/2021, 
12/2021, 16/2021, 17/2021, 19/2021 e 22/2021;
CONSIDERANDO as recomendações do Plano São Paulo e seus diversos decretos 
estaduais;
CONSIDERANDO que o Governo Municipal ampliou o atendimento presencial à po-
pulação (Decreto 7.476/2021), bem como excluiu horários de restrição e limitação de 
ocupação (Decreto 7.480/2021);
RESOLVE disciplinar o horário de trabalho dos servidores públicos da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal e de atendimento ao público deste Poder Legislativo, nos seguintes 
termos:
Art. 1º A partir de 23 de agosto de 2021, obedecendo aos protocolos sanitários relati-
vos à pandemia do Coronavírus (Covid-19), o Trabalho Presencial para o exercício da 
jornada dos servidores públicos da Câmara Municipal de Jaboticabal e o atendimento 
ao público será realizado da seguinte forma:

a) jornada presencial diária (de segunda-feira a sexta-feira) das 7:30 às 12:00 e 
das 13:30 às 17:00;

b) atendimento ao público e funcionamento da internet popular (de segunda-feira 
a sexta-feira) das 7:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00;

c) Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Audiências Públicas serão abertas ao 
público;

d) Sessões Solenes poderão acontecer de forma presencial, digital ou híbrida.
Parágrafo único: Os atendimentos presenciais serão retomados, obedecendo à le-
gislação e às medidas sanitárias relativas à pandemia do Coronavírus (Covid-19), uti-
lizando, preferencialmente, os atendimentos por meios tecnológicos e/ou por telefone.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 20 de agosto de 2021.
                     

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

CONVITE

C O N V I T E
A Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da Câmara Municipal de Jabo-

ticabal tem a honra de convidá-lo(a) para Audiência Pública a fim de discutir Políticas 
Públicas para a população LGBTQIA+ no âmbito do nosso município.
Data: Dia 1º de setembro de 2021(quarta-feira).
Horário: 19h.
Local: Câmara Municipal de Jaboticabal
*Também haverá transmissão ao vivo pela página da Câmara Municipal de Jaboticabal 
no Facebook.

https://www.facebook.com/CamaraJaboticabal
Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania
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