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Jaboticabal
GAZETA

Prefeito pede apoio dos vereadores em PL que permite operação de 
crédito para perfuração de poços profundos em Jaboticabal

#DoGabinete – Vereador Prof. Jonas ouve demandas 
de agentes comunitários da área da saúde

A falta de água re-
corrente em Jabotica-
bal, agravada pela forte 
seca dos últimos me-
ses, motivou uma reu-
nião entre os poderes 
Legislativo e Executivo 
na manhã de sexta-fei-
ra (17/09), na Câmara 
Municipal. Em pauta, 
a perfuração de pelo 
menos dois poços pro-
fundos na cidade como 
uma das maneiras de 
melhorar o abasteci-
mento e assim diminuir 
a escassez de água nas 
torneiras de diversos 
bairros jaboticabalen-
ses.

O prefeito municipal, 
Emerson Camargo, que 
solicitou a reunião ao 
Legislativo, participou 
do encontro ao lado do 
secretário de Governo, 
Rodrigo Manolo, e pe-
diu apoio aos vereado-
res a um projeto de lei 
protocolizado na sexta, 
na Câmara, em regime 
especial de urgência.  

O projeto (PL nº 
100/2021) pede auto-
rização legislativa para 
que a prefeitura possa 
contratar um emprés-
timo junto à Agência de 
Fomento do Estado de 
São Paulo (DESENVOL-
VE-SP), no valor de R$ 
11 milhões, que deve-
rão ser utilizados espe-
cifi camente para a per-
furação de poços para 
captação de água, rede 
adutora, construção de 
reservatório, troca de 
bombas de captação, 
implantação de setori-

O vereador Professor 
Jonas esteve no início 
do mês no CIAF II “Dani-
lo Petroucic”, no Bairro 
Sanbra, para ouvir as 
demandas dos agentes 
comunitários da Estraté-
gia da Saúde da Família.

O objetivo foi enten-
der as demandas de 
equipamentos e infra-
estrutura que o local 
possui, já que foi re-
formado e entregue 
em novembro passado 
carecendo de ajustes 
para seu pleno funcio-
namento. O vereador 
acompanhou os agen-

zação na rede. De acor-
do com Camargo, o mu-
nicípio foi contemplado 
pelo DESENVOLVE-SP 
com possibilidade de 
operação de crédito na 
linha LVM (Linhas Eco-
nomia Verde para Mu-
nicípios), com carência 
de 12 meses e parcelas 
até 72 meses.

Ainda conforme o 
Chefe do Executivo, a 
possibilidade dessa 
operação de crédito 
veio após várias trata-
tivas junto ao Governo 
do Estado, que contou 
com o apoio do deputa-
do federal Samuel Mo-
reira que interviu junto 
ao DESENVOLVE-SP, ao 
gabinete do vice-gover-
nador, Rodrigo Garcia, 
à secretaria de Desen-
volvimento Regional, 
comandada por Marco 
Vinholi, e ao gabinete 
do Governador, João 
Dória. “Desde janeiro, o 
prefeito municipal não 
tem medido esforços 
na busca de soluções 
e de recursos fi nancei-
ros para começar a so-
lucionar os problemas 
da autarquia [SAAEJ] e 
da oferta de água para 
a população”, disse o 
Executivo.

Para isso, o municí-
pio deverá oferecer em 
garantia, o montante 
necessário e sufi ciente 
para amortização das 
parcelas por meio das 
receitas de transferên-
cias oriundas do Impos-
to sobre Operações Re-
lativas à Circulação de 

Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e do Fundo de 
Participação dos Muni-
cípio (FPM), pelo tempo 
de vigência dos contra-
tos de fi nanciamento.

A necessidade de 
mais poços profundos 
já havia sido indicada no 
relatório fi nal da Comis-
são Especial de Inqué-
rito para investigar a 
falta de água na cidade, 
concluída em 2020, na 
Câmara de Jaboticabal. 
Atualmente, o município 
conta com apenas qua-
tro pontos de abaste-
cimento: a captação da 
Estiva, de 1947; a cap-
tação do Córrego Rico, 
de 1960; e os poços 
profundos da rodoviá-

ria, datado de 2000, e 
do Bairro Alto, de 2004. 
“As obras indicadas 
são de suma importân-
cia, começando assim 
um processo de recu-
peração da autarquia, 
bem como da oferta de 
água e uma segurança 
hídrica para o municí-
pio nos próximos anos”, 
defende o texto, que 
será lido no Expediente 
da sessão ordinária de 
segunda-feira (20/09), 
e poderá ser incluído 
para votação na Ordem 
do Dia caso receba o 
número de assinaturas 
necessárias dos vere-
adores para a inclusão 
na pauta.

“A falta de água é uma 
questão muito séria no 
nosso município, e que 
se arrasta há muitos 
anos. Por isso, todos 
nós, vereadores, fomos 
convidados para esta 
reunião. Até porque, 
desde que nós toma-
mos posse, vereado-
res, e também o prefei-
to, estamos em contato 
constante com depu-
tados que são nossos 
aliados para nos ajudar 
na busca por recursos 
para a nossa cidade. 
Acredito que o Gover-
no não terá difi culdade 
para aprovação desse 
projeto, porque é uma 
necessidade para to-

dos nós, moradores da 
cidade”, pontuou a pre-
sidente da Câmara, Re-
nata Assirati (PSC).

Participaram da reu-
nião, além da presi-
dente, os vereadores 
Gregório Casagrande 
(Solidariedade), Gilber-
to de Faria (MDB), Prof. 
Jonas (Republicanos), 
Paulo Henrique Advo-
gado (PATRI), Daniel 
Rodrigues (PSDB), Dr. 
Mauro Cenço (PODE), 
Dr. Edu Fenerich (MDB), 
Profa. Paula (PT), Ro-
naldinho (PATRI) e Val 
Barbieri (PRTB). 

Confi ra a galeria de 
fotos na página da Câ-
mara no Facebook.

a

tes na inspeção das 
instalações e ressaltou 
o bom trabalho realiza-
do pelos profi ssionais.

Após a visita aos ser-
vidores, o parlamentar 
se reuniu com o secre-
tário municipal André 
Domingues e sua equi-
pe, Ana Sílvia de Ca-
margo Victório e Pedro 
Zani Sanches, no dia 9 
de setembro, para de-
bater sobre as necessi-
dades do município em 
relação às demandas 
do CIAF II, bem como a 
aquisição de aparelhos 
para tomografi a e res-

sonância magnética.
Prof. Jonas ainda 

esteve no Serviço de 
Agendamento de Exa-
mes e Consultas (SAEC) 
para conhecer de perto 
e entender o funciona-
mento do local. “Temos 
que valorizar os servi-
dores municipais, que é 
quem faz a roda girar, 
e oferecer, da melhor 
maneira possível, boas 
condições de trabalho. 
Neste mês estarei na 
Assembleia Legislati-
va, em São Paulo, para 
tratar da liberação de 
verbas para o nosso 

município. Por isso, 
aproveitei essas duas 
semanas para verifi -
car de perto as neces-

sidades e demandas do 
CIAF e de outros seto-
res municipais”, disse o 
vereador.

Texto: Aline Donadon 
| Assessoria de Gabi-
nete do vereador Prof. 
Jonas
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA

O “Clube Pioneiros da Sela”, na forma de seu Estatuto Social, 
convoca seus associados quites com a tesouraria, para realização 
de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 27 
setembro de 2021, na sede do clube, as 18:30 horas em primeira 
convocação com metade mais um dos sócios e após 30 minutos, 
em segunda convocação com qualquer número, para tratativa de 
assuntos de interesse dos associados e prestação de contas da 
diretoria.

A realização da assembleia manterá todos os cuidados com a 
saúde respeitando as orientações da OMS com relação à Covid 
19, com a obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento de 
02 metros, uso de álcool em gel a todos os presentes e será feita 
em local aberto como manda o protocolo.

Pauta : Gestões realizadas em face da PANDEMIA DO CO-
VID-19.

Assuntos de Interesse dos associados que tem relevância com 
o clube.

Estephan Hani Ferreira de Matos
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMOS DE ERRATA

Onde se lê: 
“SUPERVISORA DA APÁ”
Leia-se: 
“SUPERVISORA DA APÁS”
Ato veiculado no dia 11/09/2021, edição nº 2057, página 07, do Jornal A Gazeta.

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 26/2021

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

Na forma do disposto no parágrafo único do Decreto Legislativo nº 758, de 09 
de setembro de 2021, c/c o disposto no Ato da Presidência nº 24, de 10 de setembro 
de 2021, as seguintes pessoas receberão a Placa comemorativa pelos 43 anos de 
fundação da Associação de Pais e Amigos de Surdos de Jaboticabal – APÁS:

   1) Aparecida Morita Inagaki
    2) Daniela Schentl da Silva
    3) Dr. Dorival Martins de Andrade
    4) Dr. Mario Masato  Murakami
    5) Dr. Valdir Jesus Pagotto
    6) Dra. Andressa Carla Braz Capano
    7) Dra. Maria Cristina Antunes Cyrillo
    8) Dra. Mirian Bordonal Martilho
    9) Dra. Miucha Catarina Carregari dos Santos
    10) Dra. Selma de Fátima Grossi 
    11) Dra. Vanessa Aparecida Travani Peruzza
   12) Eduardo Chieron 
    13) Fernanda Marchi
    14) Iolanda Cristina Abrano
    15) Janaina Iwanaga
    16) Juliana Aparecida Alves de Souza
    17) Laudicea Milanez Bellodi 
    18) Mara Aparecida Costa
    19) Maria Christina Dória Costa 
    20) Maria de Fátima Dezembro Ferreira
    21) Maria Vicente Nenê Iwanaga
    22) Milton Alexandre Ferreira
    23) Mônica Luzia Pavesi de Santana 
    24) Patrícia de Cassia Valério
   25) Paulo Massaso Inagaki
    26) Prof. Dayton Aleixo de Souza - In Memorian
    27) Profa. Claudia Regina Sanches Puccini
    28) Profa. Maíra de Freitas Branco 
    29) Profa. Mara Silvia Massaro Calarota
    30) Profa. Marcia Regina Taverna Giampietro
    31) Profa. Maria Denize Mazzi 
    32) Profa. Maria José Castro
    33) Profa. Regina Amélia Durigan de Freitas Branco
    34) Profa. Sueli Antonia Rodrigues 
    35) Profa. Terezinha Marquiori Sacani
    36) Profa. Vera Antonia Hungaro Driessen
    37) Profa. Virginia Vedovelli Bonesso
    38) Profa. Viviane Schentl
    39) Robert Moretti
    40) Rogério Dezembro Ferreira
    41) Tadeu Júlio de Oliveira
    42) Tiago Amaro da Silva
    43) Vilma Alves Ferreira

Jaboticabal, 10 de setembro de 2021.
                     

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

DR. EDU FENERICH
VEREADOR AUTOR DA PROPOSITURA

DRA. MIUCHA CATARINA CARREGARI DOS SANTOS
SUPERVISORA DA APÁS

PROFA. CÉLIA MARISA DE FARIA TAVERNA
FUNDADORA DA APÁS

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da 
Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre a transparência na gestão fiscal, 
CONVIDA a população jaboticabalense para AUDIÊNCIA PÚBLICA, que tem como 
finalidade a discussão do Projeto de Lei nº 91/2021, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício financeiro de 2022 e dá 
outras providências – LDO.
(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: www.
jaboticabal.sp.leg.br)
Dia: 28 de setembro de 2021(terça-feira)
Horário: 19h30

Jaboticabal, 10 de setembro de 2021.

RONALDO PERUCCI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

EXTRATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: RIO PRETO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI
FUNDAMENTO: Art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
PROCESSO Nº 296/2021 – Pregão Presencial nº 03/2021 (Registro de Preços)
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de placas e medalhas de honrarias para utili-
zação em sessões solenes, conforme especificações constantes no Termo de Re-
ferência (Anexo I) do Edital.
OBJETO DA HOMOLOGAÇÃO: Item 02 da licitação – placa de honraria em aço 
inox, impessão UV, medindo 10x15cm; e Item 03 da licitação - placa de honraria em 
aço inox, impessão UV, medindo 25x15cm, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
VALOR DA PROPOSTA (preços registrados): Item 02 da licitação – valor unitário 
de R$ 95,99 e total de R$ 9.599,00 (100 unidades); Item 03 da licitação – valor 
unitário de R$ 288,99 e valor total de 28.899,00 (100 unidades), totalizando R$ 
38.498,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/09/2021
OBSERVAÇÃO: A existência de preços registrados não obriga o órgão a adquirir o 
total inicialmente previsto.

#BolsaEmpreendedor

SP lança o Bol-
sa Empreende-
dor, programa de 
apoio financeiro à 
autônomos infor-
mais em situação 
de vulnerabilidade 
e que prioriza ne-
gros, mulheres, in-
dígenas e pessoas 
com deficiência.

O projeto conta 
com investimento 
de R$ 100 milhões 
e vai beneficiar 
100 mil autôno-
mos, que recebe-
rão uma bolsa de 
R$ 1 mil em duas 

Os débitos dos Mi-
croempreendedores 
Individuais (MEI) po-
derão ser regulari-
zados na Receita Fe-
deral até o dia 30 de 
setembro. A partir de 
outubro, e não mais 
setembro, a Recei-
ta Federal iniciará o 
encaminhamento dos 
débitos apurados nas 
Declarações Anuais 

Receita Federal prorroga o prazo 
para regularização de MEI

Simplificadas do Mi-
croempreendedor In-
dividual (DASN-Simei) 
para inscrição em Dí-
vida Ativa.

Neste momento se-
rão enviados os débi-
tos dos contribuintes 
que se enquadrem, 
cumulativamente, nas 
condições abaixo:

- tenha pelo menos 
um débito relativo a 

2016; 
- não tenha realiza-

do parcelamento no 
ano de 2021.

Uma vez que o con-
tribuinte se enquadre 
nessas condições, to-
dos os seus débitos 
apurados em DASN-
-Simei serão encami-
nhados para inscri-
ção em Dívida Ativa da 
União (para o tributo 

INSS), do Estado ou do 
Município (para ICMS 
e ISS).

Os débitos podem 
ser consultados no 
PGMEI (versão com-
pleta), com certifica-
do digital ou código 
de acesso, na opção 
“Consulta Extrato/
Pendências > Con-
sulta Pendências no 
Simei”. Esta opção 
também permite a ge-
ração do DAS para pa-
gamento.

Para parcelar, o 
MEI deve acessar o 
serviço Parcelamento 
– Microempreendedor 
Individual.

Após a inscrição, as 
dívidas deverão ser 
pagas ou parceladas 
junto à Procuradoria-
-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), por 
meio do seu portal de 
serviços, o REGULA-
RIZE, ou diretamente 
ao Estado e Município, 
para os tributos ICMS 
e ISS.

Não deixe para úl-
tima hora e busque a 
orientação até o dia 
22 de Setembro, no 
Sebrae Aqui Jabotica-
bal 

parcelas de R$ 
500. Os participan-
tes também terão 
acesso a um cur-
so gratuito de em-
p r e e n d e d o r i s m o 
do programa Em-
preenda Rápido, e 
contarão com total 
apoio e orientação 
dos profissionais 
do Sebrae.

Serão aceitas 
pessoas desem-
pregadas ou in-
formais maiores 
de 18 anos e sem 
inscrição de CNPJ 
como empresário, 

sócio ou adminis-
trador de pessoa 
jurídica. Além dis-
so, é necessário 
obter formalização 
como MEI (Micro-
empreendedor In-
dividual) ou outra 
natureza jurídica. 

O objetivo do pro-
jeto é impulsionar 
novos empreendi-
mentos e tirar au-

tônomos da infor-
malidade. O Bolsa 
Empreendedor deve 
beneficiar, direta e 
indiretamente, cerca 
de 400 mil pessoas.

As inscrições po-
dem ser feitas entre 
os dias 10 e 19 de 
setembro no site do 
Bolsa do Povo www.
bolsadopovo.sp.gov.
br.
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Câmara Municipal de Jaboticabal faz sessão solene 
em comemoração aos 43 anos da fundação da APÁS

Câmara de Jaboticabal vota um veto e sete 
proposições na próxima segunda-feira (20/09)
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A GAZETA

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal vai ho-
menagear, na próxima 
sexta-feira (24/09), em 
sessão solene, a Asso-
ciação de Pais e Amigos 
de Surdos de Jabotica-
bal (APÁS), que comple-
tou seus 43 anos no dia 
26 de agosto de 2021. A 
solenidade começa às 
20 horas, com trans-
missão ao vivo pela pá-
gina da Câmara no Fa-
cebook (www.facebook.
com/CamaraJabotica-

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
em sessão ordinária na 
próxima segunda-feira 
(20/09) para aprecia-
ção de oito itens, entre 
eles, um veto parcial, 
de um artigo, ao Pro-
jeto de Lei nº 42/2021, 
que cria o Conselho 
Municipal de Trânsito 
(COMUTRAM), propos-
to por meio de emenda 
parlamentar aprovada 
junto à matéria. A ses-
são começa às 20 ho-

bal).

Durante o ato, con-
forme o Decreto Legis-
lativo nº 758/2021, de 
autoria do vereador 
Dr Edu Fenerich (MDB), 
serão entregues 43 
placas comemorativas 
a pessoas que fi zeram 
parte da história da 
instituição, sendo pro-
fi ssionais, professores, 
pais e surdos.

APÁS – A entidade 

foi fundada em 26 de 
agosto de 1978 com o 
objetivo de auxiliar na 
manutenção e atendi-
mentos multiprofi ssio-
nais de qualidade da 
extinta Escola Munici-
pal Estrelinha Azul. A 
instituição, que é uma 
sociedade Civil, sem 
fi ns lucrativos, de ca-
ráter fi lantrópico, as-
sistencial, educativo 
e cultural, tem como 
meta proporcionar um 
desenvolvimento global 

adequado aos surdos, 
formando cidadãos 
independentes, cons-
cientes de seus direitos 
e deveres, garantin-
do assim uma melhor 
qualidade de vida. É 
hoje o principal órgão 
de apoio à Comunidade 
Surda de Jaboticabal e 
região. Atualmente, a 
APÁS conta com uma 
equipe técnica multi-
disciplinar para aten-
der surdos e defi cien-
tes auditivos de acordo 
com suas peculiarida-
des.

Confi ra abaixo a lis-
ta dos que receberão a 
placa comemorativa:

Aparecida Morita 
Inagaki

Daniela Schentl da 
Silva

Dr. Dorival Martins 
de Andrade

Dr. Mario Masato  
Murakami

Dr. Valdir Jesus Pa-
gotto

Dra. Andressa Carla 
Braz Capano

Dra. Maria Cristina 
Antunes Cyrillo

Dra. Mirian Bordonal 
Martilho

Dra. Miucha Catarina 
Carregari dos Santos

Dra. Selma de Fátima 
Grossi 

Dra. Vanessa Apare-
cida Travani Peruzza

Eduardo Chieron 
Fernanda Marchi
Iolanda Cristina 

Abrano
Janaina Iwanaga
Juliana Aparecida Al-

ves de Souza
Laudicea Milanez 

Bellodi 
Mara Aparecida Cos-

ta
Maria Christina Dó-

ria Costa 
Maria de Fátima De-

zembro Ferreira
Maria Vicente Nenê 

Iwanaga
Milton Alexandre 

Ferreira
Mônica Luzia Pavesi 

de Santana 
Patrícia de Cassia 

Valério
Paulo Massaso Ina-

gaki

Prof. Dayton Aleixo de 
Souza - In Memorian

Profa. Claudia Regina 
Sanches Puccini

Profa. Maíra de Frei-
tas Branco 

Profa. Mara Silvia 
Massaro Calarota

Profa. Marcia Regina 
Taverna Giampietro

Profa. Maria Denize 
Mazzi 

Profa. Maria José 
Castro

Profa. Regina Amé-
lia Durigan de Freitas 
Branco

Profa. Sueli Antonia 
Rodrigues 

Profa. Terezinha 
Marquiori Sacani

Profa. Vera Antonia 
Hungaro Driessen

Profa. Virginia Vedo-
velli Bonesso

Profa. Viviane Schen-
tl

Robert Moretti
Rogério Dezembro 

Ferreira
Tadeu Júlio de Olivei-

ra
Tiago Amaro da Silva
Vilma Alves Ferreira

ras, com transmissão 
ao vivo pela página da 
Câmara no Facebook 
(https://www.facebook.
com/CamaraJabotica-
bal)

Segundo o Poder 
Executivo, apesar de 
não haver inconstitu-
cionalidade ou vício de 
iniciativa, a fi xação do 
prazo de 24 horas para 
publicação das atas do 
COMUTRAM no site ofi -
cial da Prefeitura, po-
derá se caracterizar 

como uma norma ine-
fi caz, em que o municí-
pio ou a Comissão não 
cumprirão com a exi-
gência legal.

Na sequência, os 
parlamentares devem 
discutir e votar o Pro-
jeto de Lei nº 13/2021, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich (MDB), 
que institui a Medalha 
Comemorativa pelos 30 
anos da empresa San 
Marino de Jaboticabal 
(SP). Conforme o tex-

to proposto, a Câmara 
deverá mandar cunhar 
30 medalhas que se-
rão entregue a 30 pes-
soas escolhidas por 
uma comissão especial 
constituída por ato da 
presidência da Casa. A 
sessão solene deverá 
ser realizada no dia 04 
de maio de 2022, às 20 
horas.

Também será apre-
ciado o Projeto de Re-
solução nº 15/2021, 
de autoria do vereador 
Paulo Henrique Advo-
gado (PATRI), que cria 
a Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos 
da Criança e do Ado-
lescente no âmbito da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal. Segundo 
o projeto, a frente par-
lamentar terá entre as 
atribuições, a de reali-
zar estudos e debates 
para a tomada de pro-
vidências quanto à di-
vulgação de normas de 
proteção e defesa dos 
direitos da criança e 
do adolescente; acom-
panhar as políticas pú-
blicas direcionadas e 
relacionadas a estas 
questões; monitorar a 
execução de planos e 

projetos dos Progra-
mas do Governo no que 
diz respeito à defesa 
da criança e do adoles-
cente, dos seus direitos 
e suas necessidades; 
entre outros. A frente 
parlamentar será com-
posta inicialmente por 
três vereadores, po-
dendo ser ampliada.

Ainda serão vota-
dos o Projeto de Lei nº 
84/2021, de autoria da 
vereadora Dra. Andréa 
Delegada (PSC), que 
denomina a quadra do 
complexo Projeto Are-
ninha, que será cons-
truída na Rua Rafael 
Maricondi, no Parque 
1º de Maio, de “Wel-
ton de Oliveira Faria”; 
e o Projeto de Lei nº 
86/2021, de autoria do 
vereador Dr. Edu Fene-
rich (MDB), que deno-
mina de “Ricardo Bru-
nini Garcia” a Rua 1 do 
Loteamento Residen-
cial Manacás.

Outros três projetos, 
de autoria do Executivo 
Municipal, que pedem 
autorização para aber-
tura de crédito adicio-
nal, igualmente serão 
apreciados pelos vere-

adores: o Projeto de Lei 
nº 96/2021, que auto-
riza abertura de crédi-
to adicional especial no 
orçamento da prefeitu-
ra no valor de R$ 1 mi-
lhão, para criar dota-
ção para despesas com 
cartão alimentação, 
com recursos do Fundo 
Nacional de Desenvol-
vimento da Educação 
(FUNDEB); o Projeto de 
Lei nº 97/2021, que 
autoriza a abertura de 
um crédito adicional 
especial de R$ 30 mil 
para criação de dota-
ção orçamentária na 
Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio 
e Turismo, para despe-
sas de serviços de tec-
nologia da informação 
e comunicação; e o Pro-
jeto de Lei nº 98/2021, 
que autoriza abertura 
de um crédito adicional 
de R$ 2.05 milhões no 
orçamento da prefeitu-
ra para suplementação 
de dotações relaciona-
das à ação Prevenção 
e Assistência em Saú-
de; para despesas com 
serviços de transporte 
público, entre outros.
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