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Jaboticabal
GAZETA

Câmara Municipal de Jaboticabal vota LDO 2022 nesta segunda-feira 
(04/10); sessão extraordinária também está prevista

O Projeto de Lei que 
dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) do Município 
de Jaboticabal (PL nº 
91/2021) para 2022, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, será votado na 
próxima segunda-feira 
(04/10) em sessão ordi-
nária. A matéria é a úni-
ca a compor a Ordem 
do Dia, como estabelece 
o Regimento Interno da 
Câmara (Art. 220, pará-
grafo 4º). A sessão co-
meça às 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela página da Câmara 
no Facebook. (https://
www.facebook.com/
CamaraJaboticabal/).

De acordo com o texto, 
apresentado em audi-
ência pública na última 
terça-feira (28/09) pela 
Comissão de Finanças e 
Orçamento (CFO) da Câ-
mara, presidida pelo ve-
reador Ronaldinho (PA-
TRI) e composta ainda 
pelos vereadores Profa. 
Paula (PT) e Gilberto de 
Faria (MDB); com auxílio 
técnico do contador da 
prefeitura, José Apare-
cido Quintino; a previ-
são é de que o Governo 
Municipal tenha um or-
çamento líquido de R$ 
336 milhões para o ano 
que vem, uma redução 
de 5,42% se comparado 
ao exercício de 2021.

Quanto às despesas 
da prefeitura previstas 
para 2022 na LDO, o en-
sino público deve abo-
canhar cerca de R$ 73 
milhões do orçamento; 
seguido pelo Sistema 
Municipal de Saúde, 
que tem uma previsão 
de despesa de cerca de 
R$ 64 milhões. O muni-

cípio ainda prevê des-
pesas no valor de R$ 
20 milhões no Pronto 
Atendimento em Saúde; 
R$ 4.4 milhões em pro-
teção social básica; R$ 
11 milhões em serviços 
públicos; entre outros. 
No SAAEJ, as despesas 
para o sistema de abas-
tecimento de água es-
tão previstas em R$ 16 
milhões, no sistema de 
resíduos sólidos R$ 7.5 
milhões, entre outros. 
Já o SEPREM prevê 
uma despesa de R$ 57 
milhões com benefícios 
previdenciários.

EMENDAS – O projeto 
recebeu duas emendas 
modifi cativas, ambas 
de autoria da verea-
dora Profa. Paula, e 
que igualmente serão 
apreciadas pelos vere-
adores na sessão or-
dinária. A Emenda nº 1 
propõe a redução de R$ 
970 mil para R$ 720 mil 
no custo fi nanceiro do 
Departamento de Co-
municação Social (cód. 
da Unidade nº 02.01.02 
– Atividade nº 2.007), e 
um aumento de R$ 180 
mil para R$ 430 mil do 
custo fi nanceiro do 
Departamento de Pro-
teção Social Especial, 
do Benefício Temporá-
rio de Ajuda Financei-
ra (cód. da unidade nº 
02.08.03 – Atividade nº 
2.216); a Emenda nº 2 
propõe reduzir de R$ 
7.719.000,00 para R$ 
7.519.000,00 valores 
do custo fi nanceiro do 
Departamento de Vigia 
Patrimonial e Apoio Lo-
gístico (cód. da Unidade 
nº 02.04.03 – Atividade 
nº 2.021), e aumentar de 
R$ 1.490.000,00 para 
R$ 1.690.000,00 o cus-

to fi nanceiro do Fundo 
Municipal de Assistên-
cia Social, do Programa 
Emergencial de Auxílio 
Desemprego (cód. da 
Unidade nº 02.08.07 – 
Atividade nº 2.159).

POR QUE A LDO É IM-
PORTANTE? – É na LDO 
que se estabelecem 
quais serão as priori-
dades da Administra-
ção Pública Municipal 
para o ano seguinte. A 
partir das diretrizes é 
então feito o projeto da 
Lei Orçamentária Anu-
al, ou seja, o orçamen-
to propriamente dito, 
que terá validade para 
o ano seguinte. Logo, 
a LDO orienta a elabo-
ração dos orçamentos 
fi scal e da seguridade 
social, e é o documento 
que sintoniza a Lei Or-
çamentária Anual (LOA) 
com as diretrizes, obje-
tivos e metas estabele-
cidos no Plano Pluria-
nual (PPA).

Da mesma forma, é 
importante saber que o 
Orçamento se baseia em 
estimativas, ou seja, na 
prática, sua execução é 
uma possibilidade e não 
uma obrigatoriedade. 
Para se fazer gastos, 
depende da arrecada-
ção da receita, priorida-
des de governo e atendi-
mento das metas fi scais.

Conforme instruções 
do TCESP, caso a arre-
cadação seja abaixo da 
esperada, o município 
poderá limitar despe-
sas em investimentos, 
nas ações desportivas 
e culturais, nas despe-
sas com viagens, des-
pesas de contratação 
de serviços e despesas 

com material de consu-
mo. As limitações não 
atingem os serviços es-
senciais de manuten-
ção do ensino, saúde, 
assistência social e fo-
lha de pagamento dos 
servidores.

SESSÕES EXTRAOR-
DINÁRIAS – Também 
está prevista a reali-
zação de sessões ex-
traordinárias na sequ-
ência da ordinária. A 
convocação foi divul-
gada na tarde de sex-
ta-feira (01/10) pela 
Presidência e traz seis 
itens para discussão e 
votação. São eles: Pro-
jeto de Lei nº 85/2021, 
de autoria do verea-
dor Dr. Mauro Cenço 
(PODE), que denomina 
de “Professor Walde-
mar Martins” o Cen-
tro Multiprofi ssional 
a ser implantado no 
município de Jabotica-
bal; o Projeto de Lei nº 
92/2021, de autoria do 
Prefeito Municipal, que 
autoriza o Poder Exe-
cutivo a alienar imóvel 

dado em Concessão 
de Direito Real de Uso, 
no Parque 1º de maio 
à Luiz Bruno Marchi e 
Bruna Cristina Ferrei-
ra; o Projeto de Lei nº 
102/2021, que auto-
riza a abertura de um 
crédito adicional de R$ 
1.1 milhão no orçamen-
to da prefeitura desti-
nado a despesas com 
materiais de consumo 
do departamento de 
alimentação escolar e 
referente a ação com 
vigilância sanitária, 
com material de consu-
mo e equipamento de 
material permanente 
da vigilância epidemio-
lógica, entre outros, 
uma vez que, segun-
do o Executivo, o saldo 
das dotações não são 
sufi cientes para su-
portarem as demandas 
do setor até o fi nal do 
exercício; o Projeto de 
Lei nº 104/2021, que 
autoriza a abertura 
de um crédito adicio-
nal de R$ 1.6 milhão 
no orçamento da pre-
feitura para reforço 

do saldo orçamentário 
da dotação destinada 
a despesas com cesta 
básica de alimentos do 
departamento de Ges-
tão de Recursos Huma-
no; o Projeto de Lei nº 
114/2021, que autori-
za o Executivo a abrir 
um crédito adicional 
especial de R$ 21 mil 
para despesas com o 
contrato de programa 
com o Consórcio In-
termunicipal Culturan-
do para capacitação 
e aperfeiçoamento de 
profi ssionais na área 
de educação; e o Proje-
to de Lei nº 115/2021, 
que autoriza a abertura 
de um crédito adicional 
especial de R$ 444 mil 
no orçamento da pre-
feitura para despesas 
com fomento, operacio-
nalização da gestão e 
execução de atividades 
e serviços educativos, 
manutenção de corpos 
artísticos e realização 
de ações culturais re-
ferentes à Escola de 
Arte Prof. Francisco 
Berlingieri Marino.

Proteção animal é tema de audiência pública na 
Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 07 de outubro

A Comissão de Meio 
Ambiente e Proteção 
Animal da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
presidida pela vereado-
ra Val Barbieri (PRTB) e 
composta também pe-

los vereadores Daniel 
Rodrigues (PSDB) e Ro-
naldinho (PATRI), reali-
za no dia 7 de outubro 
uma audiência pública 
para ampliar os deba-
tes de políticas públicas 

para a proteção animal 
em Jaboticabal. O even-
to começa às 19h30, 
com transmissão ao 
vivo pela página da Câ-
mara no Facebook (ht-
tps://www.facebook.

com/CamaraJabotica-
bal), e retransmissão 
pelo canal da Câmara 
no YouTube (https://
www.youtube.com/Ca-
maraMunicipaldeJabo-
ticabal)

Entre os assuntos que 
devem ser abordados na 
audiência, que marca a 
Semana Municipal de 
Conscientização e Prote-
ção dos Direitos dos Ani-
mais (Lei nº 4586/2014), 
estão a proteção a ani-
mais silvestres e o dile-
ma com as pombas na 
Praça Joaquim Batista; 
as ocorrências de maus 
tratos animais no muni-
cípio; quais atos podem 
ser considerados como 
maus tratos contra os 
animais; os dilemas na 
condução do departa-
mento municipal de pro-

teção animal; entre ou-
tros.

Vereadores de Ja-
boticabal e de outros 
municípios, represen-
tantes de deputados e 
ONG’s relacionadas à 
causa animal partici-
pam da audiência para 
um amplo debate. O pú-
blico também pode par-
ticipar virtualmente, 
enviando suas pergun-
tas e manifestações nos 
comentários da trans-
missão pelo Facebook 
durante a audiência, ou 
ainda presencialmente. 
Ressalta-se que ainda 
atravessamos um pe-
ríodo de pandemia da 
COVID-19, por isso, o 
espaço dedicado à par-
ticipação presencial na 
galeria do plenário está 
reduzido em atenção 

às medidas sanitárias.

“Proteção animal en-
volve não só os direi-
tos dos animais, o seu 
bem-estar, mas tam-
bém é uma questão de 
saúde pública, afi nal, 
animais que não são 
bem cuidados por seus 
tutores podem se tor-
nar vetores para do-
enças que atingem os 
seres humanos. E não 
por sua culpa, mas pela 
conduta irresponsável 
daqueles que deveriam 
proteger e zelar pe-
los bichinhos. Por isso, 
convido a todos a par-
ticipar conosco dessa 
audiência. Tenho certe-
za que você vai apren-
der muito e poderá 
contribuir nesta causa 
que deve ser de todos 
nós”, convida Val.
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EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 278 e 314, Cap. XX das NSCGJSP)

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro 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 JOSÉ LUIZ 
PEREIRA, RG nº 7.207.112-SSP/SP, CPF nº 748.407.628/15, brasileiro, motorista, 
viúvo, residente nesta cidade, na Rua Professor Valdir Pedro Morano, número 525, 
que foi casado sob o regime da comunhão de bens, anteriormente  à Lei nº 6.515/77, 
com DALVA DE MORAIS PEREIRA, que era portadora do RG nº 12.516.923-
SSP/SP, e inscrita no CPF nº 0005.804.048/03, falecida aos 14/12/2019, depositou 
nesta Serventia, em 12/08/2021, prenotação nº 177.045, os documentos exigidos 
nos itens 278 e 314, Cap. XX das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, para REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓ-
VEL, indicado como lote 14, da Gleba A, com área de 250,00 metros quadrados, 
parte de uma área maior do imóvel objeto da matrícula número 11.699, livro 2RG, 
com a seguinte descrição: Um terreno tido como lote 14, da Gleba “A”, situado na 
Rua Alexandre Detogni, lado par, distante 172,00 metros do alinhamento predial 
da Avenida Francisco Alves de Oliveira, bairro Barreiro, nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal, na quadra compreendida pela Rua Alexandre Detogni, Rua Monsenhor 
Alberto Macheroni Júnior, Avenida Francisco Alves de Oliveira e Avenida João Ba-
tista Ferraz Sampaio, de formato regular, com as seguintes medidas, características 
e confrontações: mede 10,00 metros (dez metros) de frente e igual medida na linha 
dos fundos, por 25,00 metros (vinte e cinco metros) da frente aos fundos em ambos 
os lados, se confrontando pela frente com a Rua Alexandre Detogni; quem da citada 
via olha para o imóvel, pelo lado direito confronta com o imóvel da Rua Alexan-
dre Detogni, lote 13 da gleba A (matrícula número 11.699); pelo lado esquerdo 
confronta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, lote 15 da gleba A (matrícula 
número 11.699), e pelos fundos em parte com o imóvel da Rua Monsenhor Alber-
to Macheroni Júnior, lote 19 da quadra G (matrícula número 45.009), e em parte 
com o imóvel da Rua Monsenhor Alberto Macheroni Júnior, lote 20 da quadra G 
(matrícula número 45.010), ambos do loteamento Jardim São José, perfazendo uma 
área de 250,00 metros quadrados (duzentos e cinquenta  metros quadrados), cuja 
exata localização acha-se retratada no desenho abaixo. A regularização fundiária 
do imóvel, possibilitará a abertura de nova matrícula para a fração destacada e 
averbação do destaque na matrícula matriz. Para conhecimento de todos, expede-se 
o presente edital, que será publicado em jornal de circulação local, por 02 (dois) 
dias consecutivos, podendo a regularização ser impugnada no prazo de quinze dias, 
contados da última publicação, nos termos do item 317.2 Cap. XX das NSCGJSP. 
Jaboticabal, 23 de setembro de 2021. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
            

JOSÉ PEDRO JÚNIOR

Câmara Municipal aprova moção de congratulações 
aos colaboradores do Hospital e Maternidade 

Santa Isabel pela luta contra a Covid-19
A Câmara Municipal 

de Jaboticabal aprovou 
proposição apresenta-
da pela vereadora Dra. 
Andréa Delegada, ex-

pressando congratula-
ções aos colaboradores 
do Hospital e Materni-
dade Santa Isabel pelo 
atendimento à popula-

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1004297-72.2019.8.26.0291 A MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dra. Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. Faz saber a Islas Rosa Aparecido, Brasileiro, CPF 
427.958.228-90, com endereço à Rua Napoleão Bolsonaro, 296, Centro, CEP 14720-000, Taiuva - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista - FAFIBE, distribuída em 
10/09/2019, alegando, em síntese, a execução de um contrato de prestação de serviços educacionais, subscrito pelo executado 
em 15/02/2015, e por duas testemunhas. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação 
e intimação, por edital, para os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida especificada na inicial no valor de R$ 3.357,23 (R$4.990,43 à data de 
26/02/2021), devidamente atualizada, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 
por cento. O executado deverá ficar ciente de que, nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 
integral do débito, no prazo declinado, os honorário advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a 
possibilidade de opor embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais 
relevante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no 
lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá requerer o parcelamento do 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao mês, ficando advertido que a 
rejeição dos embargos ou o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em 
favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo 
apresentados embargos à execução, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial em caso de 
constrição de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade de Jaboticabal, aos 16 de junho de 2021. K-02e09/09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

  O Centro Espírita Universal, através do seu 
Presidente, Wilson Fernando Coelho Reis, infra-assinado, CON-
VOCA os senhores sócios contribuintes para a ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA que irá realizar-se dia 13 de ou-
tubro de 2021, às 21 horas, em primeira convocação e às 21hs30, 
com qualquer número de associados, em segunda convocação, a 
fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

  1 – Confi rmação da alteração do Endereço do 
Centro Espírita Universal.

Jaboticabal, 01 de outubro de 2021.

WILSON FERNANDO COELHO REIS
PRESIDENTE

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002349-66.2017.8.26.0291. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia
Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WELLINGTON MARQUES MARCELINO, Brasileiro,
CPF: 357.809.818-33, RG: 44.567.525-1, com endereço à Rua Castro Alves, 1350, Cetro, CEP: 14.870-
870, Jaboticabal - SP, e AMÁLIA DO CARMO MARQUES, Brasileira, com endereço à Avenida Santo
Antonio, 628, Centro, CEP 16500-000, Cafelandia - SP, que lhe foram proposta uma ação de Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Banco Fiat S/A, alegando em síntese, que na data de
14/03/2014 as partes celebraram (cédula de crédito), sob n.º 62410-177304524, no valor total de R$
24.055,93, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. O requerido não cumpriu
com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento n.º 34, com vencimento
em 17/01/2017, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida.
Encontrando-se o(a)(s) réu(ré)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO da
BUSCA E APREENSÃO ocorrida em 04 de dezembro de 2017 (auto de apreensão de fl. 47) de Um
veículo marca/modelo FIAT, modelo: STRADA TREK CE FLEX, 2 portas, ano fabricação/modelo
2009/2009, cor cinza, placa: EDA-4256, pertencente, à época, ao devedor originário já falecido:
Rubens Marcelino, CPF: 864.339.468-87, e CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o(a)(s) réu(ré)(s) será(ão) considerado(a)(s)
revel(is), caso em que lhe(s) será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 10 de
setembro de 2021.

I – COMPARATIVOS: 

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

Despesas Totais com Pessoal 6.785.248,05 2,30% 6.551.438,69 2,13% 6.508.388,79 2,02% 0,00 0,00%

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 16.826.764,09 5,70% 17.501.359,08 5,70% 18.370.233,54 5,70% 0,00 5,70%

Limite Legal (art. 20) 17.712.383,26 6,00% 18.422.483,24 6,00% 19.337.087,94 6,00% 0,00 6,00%

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

III – DEMONSTRATIVOS:

0,00

#DIV/0!

Responsável pelo Controle Interno

Jaboticabal,  22 de setembro de 2021

Renata Assirati Luiz Gustavo Perez Ferreira
Presidente da Câmara Municipal Agente Contábil e Financeiro

Solange Mary Fernandes

% RCL
(-) Deduções:

610.467,91 Exercício anterior

R$

3.256.960,79 Exercício atual

    Aplicações Financeiras 3.559.731,80
Subtotal 3.867.428,70 Serviços de Terceiros                       

(art. 72 LC 101/00)

Valores compromissados a pagar

Total das Disponibilidades:

    Bancos – C/Movimento 307.696,90      Não Processados 0,00

    Bancos – C/Vinculadas 0,00 Total da Inscrição: 0,00

0,00

R$ Inscrição de Restos a Pagar: R$
    Caixa 0,00      Processados 0,00

Disponibilidades financeiras em 30/04

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

Receita Corrente Líquida    295.206.387,62 307.041.387,35 322.284.799,00

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

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO
2º QUADRIMESTRE DE 2021

Valores expressos em R$

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

TERMOS DE ERRATA

Onde se lê: 
“RESOLUÇÃO Nº 36, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021”
Leia-se: 
“RESOLUÇÃO N° 364 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021”
Ato veiculado no dia 25/09/2021, edição nº 2059, página 02, do Jornal A Gazeta.

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 365 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Sessão Ordinária realizada dia 20 de setembro de 2.021, apro-
vou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga a seguinte,

RESOLUÇÃO
Institui a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Servido-
res Públicos do Município de Jaboticabal-SP.

Autoria: Prof. Jonas, Profa. Paula, Ronaldinho

Art. 1º Fica instituída a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos dos Servidores Pú-
blicos de Jaboticabal, no âmbito da Câmara Municipal de Jaboticabal, com o objetivo 
de incentivar, desenvolver e apoiar as discussões e ações relacionadas aos direitos 
dos servidores públicos municipais bem como:

I. Estudar e debater legislação voltada à consolidação e ampliação dos direitos 
dos servidores municipais acompanhando sua implementação;

II. Procurar, de modo contínuo, a inovação da legislação necessária à promoção 
da melhoria de técnicas e estratégias eficazes para o aprimoramento das condições 
de trabalho para os servidores;

III. Propor formas de integração das ações dos servidores públicos;
IV. Agregar conhecimento e promover o debate e articular a produção de conteúdo 

sobre os temas ligados à gestão pública envolvendo redes de instituições e de cola-
boradores.
Art. 2º A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Servidores Públicos, na conse-
cução de seus objetivos, poderá atuar em conjunto com órgãos da Administração Pública 
direta e indireta, de qualquer esfera de Governo.
Art. 3º A Frente Parlamentar de que trata esta Resolução terá em sua composição 
inicial os 3 (três) vereadores ou vereadoras proponentes, podendo ser ampliada me-
diante livre adesão pelos/as demais Vereadores/as.
Art. 4º “A frente Parlamentar se regerá por regulamento próprio, elaborado e aprovado 
por seus membros.
Art. 5º As reuniões da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Servidores 
Públicos, serão realizadas periodicamente nas datas e locais estabelecidos por seus 
membros, serão públicas e poderão contar com a participação de munícipes e orga-
nizações representativas.
Art. 6º Serão produzidos relatórios das atividades da Frente, com sumário das conclu-
sões de cada uma das reuniões, simpósios, debates, seminários, visitas de campo ou 
encontros, publicados pela Câmara Municipal de Jaboticabal SP.
Art. 7º A Frente Parlamentar extinguir-se á ao término da legislatura em vigor, ou seja, 
em 31/12/2024.
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 22 de SETEMBRO de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal
de Jaboticabal, em 22 DE SETEMBRO de 2021.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

(PROJETO DE RESOLUÇÃO 17/2021)

PORTARIA

PORTARIA N° 41/2021

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

RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal nas seguintes da-
tas:
a) dia 11 de outubro de 2021 (segunda-feira), em virtude do feriado do dia 12 de 
outubro de 2021 (Nossa Senhora Aparecida);
b) dia 29 de outubro de 2021 (sexta-feira), em virtude do feriado do dia 28 de outubro 
de 2021 (Dia do Funcionário Público);
c) dia 1º de novembro de 2021 (segunda-feira), em virtude do feriado do dia 02 de 
novembro de 2021 (Finados);
d) dia 24 de dezembro de 2021 (sexta-feira), em virtude do feriado do dia 25 de 
dezembro de 2021 (Natal);
e) dia 31 de dezembro de 2021 (sexta-feira), em virtude do feriado do dia 1º de janei-
ro de 2022 (Confraternização universal);

Jaboticabal, 1º de outubro de 2021.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

EXTRATOS

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: RIO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS - EIRELI
FUNDAMENTO: Resolução nº 337/2016, Lei Complementar 123/2006 e Leis Fede-
rais n° 8.666/1993 e 10.520/2002.
PROCESSO Nº 296/2021 – Pregão Presencial nº 03/2021
OBJETO DA ATA: REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de PLACAS DE 
HONRARIAS para utilização em sessões solenes conforme Termo de Referência 
constante no Edital.
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).
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 38.498,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e no-
venta e oito reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DA ATA: 16/09/2021
OBSERVAÇÃO: A existência de preços registrados não obriga o órgão a adquirir o 
total inicialmente previsto.

ção no enfrentamento 
ao novo Coronavírus.

“A pandemia da Co-
vid-19 nos fez repensar 
muito do que somos e 
apresentou ao mundo 
os verdadeiros heróis, 
que vestem branco e 
lutam desde março de 
2020, pelo bem comum 
e a vida dos que sofrem 
com o Coronavírus.

Nesses momentos é 
fundamental reconhe-
cer toda dedicação aos 
médicos, enfermeiros, 
auxiliares, profi ssionais 
de limpeza, técnicos e 
todos aqueles que fa-
zem parte da linha de 
frente dessa guerra.

Certa vez li que a 
‘medicina é dedicar a 
vida a cuidar da vida 
dos outros, praticando 
o amor ao próximo em 
sua essência’. Rogamos 
a Deus que esse árduo 
trabalho seja recom-

pensado com muita paz, 
saúde e prosperidade. 
Que em breve possa-
mos abraçá-los um a 
um, com o mais genuí-
no dos sentimentos que 
é a Gratidão”, destacou 
a moção apresentada 
pela vereadora à Mesa 
Diretora da Câmara no 
dia 30 de agosto.

“Em nome dos cola-
boradores do Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel, tanto daqueles 
que atuaram na linha de 
frente à Covid-19 quan-
to aqueles cujo traba-
lho deram suporte para 
respondermos a mais 
este importante desa-
fi o, agradecemos pelo 
reconhecimento. Traba-
lhamos com empenho, 
dedicação, profi ssiona-
lismo e amor.”, destacou 
o Provedor do HMSI, Dr. 
Nóbile Kosmos Malago.
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A GAZETA

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal ho-
menageou na noite de 
sexta-feira (24/09), em 
sessão solene, a Asso-
ciação de Pais e Amigos 
de Surdos de Jabotica-
bal (APÁS) pelos seus 43 
anos de fundação. Na 
oportunidade, 43 pesso-
as que fi zeram parte da 
história da APÁS, sendo 
profi ssionais, professo-
res, pais e surdos, rece-
beram placas comemo-
rativas em cumprimento 
ao Decreto Legislativo 
nº 758/2021, de autoria 
do vereador Dr Edu Fe-
nerich (MDB).

Fenerich foi o pri-
meiro da noite a dis-
cursar, para saudar 
os homenageados. Em 
seu pronunciamento 
relembrou as parcerias 
realizadas pela Câmara 
em prol da comunidade 
surda, como o curso de 
Língua Brasileira de Si-
nais (LIBRAS), com obje-
tivo de ampliar o acesso 
à comunicação em Li-
bras; seu apoio ao Pro-
jeto de Lei 4909/2020, 
e agora Lei 14.191, 
de 2021, que insere a 
Educação Bilíngue de 

Surdos na Lei Brasilei-
ra de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Na-
cional (LDB - Lei 9.394, 
de 1996) como uma 
modalidade de ensino 
independente. O par-
lamentar igualmente 
destacou a parceria da 
Escola do Legislativo da 
Câmara com a APÁS no 
ensino de Língua Por-
tuguesa como segunda 
Língua para surdos, e a 
importância do mês de 
setembro para a comu-
nidade surda. 

“Jaboticabal tem a 
Associação de Pais e 
Amigos de Surdos, a 
nossa querida APÁS 
que promove e articula 
ações de defesa e ga-
rantia dos direitos da 
pessoa surda ou com 
defi ciência auditiva, 
oferecendo todo o tipo 
de assistência social, 
cultural, educacional 
e saúde com vistas ao 
desenvolvimento glo-
bal, preparação para 
a vida, realização pes-
soal e inclusão social, 
a fi m de proporcionar 
maior qualidade de 
vida. Ou seja, uma par-
ceira importante para 

os surdos e suas famí-
lias. Quero me dirigir 
às professores que en-
sinaram e ensinam com 
amor e sabedoria cada 
aluno surdo que pas-
sou e estão em suas vi-
das, as fonoaudiólogas 
que auxiliam os surdos 
a conquistarem suas 
vozes, aos psicólogos 
que esteve e estão ao 
lado da pessoa surda 
ajudando-a não desis-
tirem diante de tantos 
obstáculos, e aos sur-
dos, cidadãos de fi bra 
que lutam todos os 
dias por acessibilida-
de e por oportunidade. 
Vocês são guerreiros 
e tem todo meu apoio! 
Aos pais aqui presen-
tes, meus parabéns por 
não desistirem de seus 
fi lhos e por estarem 
junto com eles na luta 
por um mundo melhor”, 
enalteceu Fenerich.

Após o pronuncia-
mento de saudação, um 
a um dos homenagea-
dos receberam a Placa 
Comemorativa.

Fernanda Marchi, 
que possui perda audi-
tiva nos dois ouvidos – 

perda profunda do lado 
esquerdo e perda seve-
ra do lado direito – e já 
recebeu assistência da 
APÁS, foi a responsável 
pelo pronunciamento 
em nome dos homena-
geados. O discurso foi 
feito em LIBRAS, com 
interpretação da servi-
dora do Legislativo, Vir-
ginia Antonino.

Gratidão foi o fi o con-
dutor do discurso de 
Fernanda, que não pou-
pou agradecimentos e 
emocionou o público: 
“Nós da comunidade 
surda lutamos por nos-
so espaço na socieda-
de. E cada conquista é 
de extrema importân-
cia! Ter um dia muni-
cipal para relembrar 
nossas lutas e come-
morar nossas vitórias, 
pois no dia do Surdo é 
isso que comemora-
mos, é uma grande vi-
tória!... Minha gratidão 
eterna a Escola Muni-
cipal Estrelinha Azul e 
a nossa Associação, a 
APÁS, pois foi a parti-
cipação nessas insti-
tuições que tive a opor-
tunidade de conhecer 
e entrar para a comu-
nidade surda e assim 
ser capaz de me identi-
fi car enquanto pessoa 
surda... Feliz por es-
tar sendo homenage-
ada junto com minhas 
professoras Regina, 
Maíra, Vera, Mônica. 
Gratidão por tudo que 
me ensinaram e nunca 
deixaram eu desistir 
diante as difi culdades. 
Às minhas psicólogas 
Vanessa e Andressa, 
gratidão por todas as 
orientações em mo-
mentos de incertezas. 
À minha Assistente So-
cial, Cristina, que me 
acompanhou, e se hoje 
tenho trabalho, sou 

registrada, devo a ela 
essa oportunidade... E 
as minhas fonoaudió-
logas, Maria Cristina e 
Mirian: para vocês eu 
uso uma frase que dá 
todo sentido ao vosso 
trabalho “A voz da pes-
soa ouvinte é um dom, 
porém a voz do surdo 
é uma conquista”! Obri-
gada por me auxiliarem 
na conquista da mi-
nha voz. E a Vilma, que 
sempre cuida do nosso 
lanchinho gostoso com 
carinho, meu eterno 
agradecimento... Dese-
jo que como eu, outros 
amigos surdos tenham 
a oportunidade de es-
tar aqui como estamos 
hoje, pois todos nós 
merecemos”, defendeu 
a jovem, que quebrou o 
protocolo e pediu para 
que todos os presentes 
fi cassem em pé para 
a sinalização da frase 
“Comunidade Surda, 
Avante!”, em LIBRAS, 
ensinada por ela a to-
dos os presentes.

Depois foi a vez do 
presidente a APÁS, Ta-
deu Oliveira, fazer uso 
da palavra. “Precisa-
mos relembrar e agra-
decer a fundadora, Ce-
lia Marisa de Taverna, 
pela brilhante ideia de 
criar a nossa Associa-
ção de Pais e Amigos 
de Surdos de Jabotica-
bal... é na APÁS que as 
famílias buscam apoio 
e logo toda a ideia de 
incapacidade é substi-
tuída pela capacidade”, 
manifestou o dirigente.

Por sua vez, a se-
cretária municipal de 
Assistência e Desen-
volvimento Social, Dra. 
Luciana Laurindo Ber-
go, ocupou a tribuna 
em nome do prefeito 
municipal, Emerson 

Camargo (PATRIOTAS). 
“Estamos aqui para 
avançar, pois todos os 
dias são dias de luta 
para consolidação de 
direitos e garantia de 
toda a comunidade 
surda. É uma luta não 
só da comunidade sur-
da e sim de todos os 
poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário”, 
destacou Luciana.

O Vice-Presidente da 
Câmara, vereador Gil-
berto de Faria (MDB), 
que presidiu a soleni-
dade, desejou um longo 
e duradouro trabalho à 
APÁS. “Uma trajetória 
marcada pelo trabalho 
incansável de inúme-
ros colaboradores que 
ajudaram e certamente 
continuarão ajudando 
a APÁS a desenvolver o 
trabalho sério que tor-
nou a entidade referên-
cia no auxílio à pessoa 
surda... promovendo a 
inclusão de crianças, 
adolescentes e jovens 
surdos na sociedade, e 
em seu núcleo familiar, 
de maneira autônoma e 
emancipada”, fi nalizou.

Também marcaram 
presença na solenidade 
os vereadores Dr. Mau-
ro Cenço (PODE), Daniel 
Rodrigues (PSDB), Prof. 
Jonas (Republicanos), 
Gregório Casagran-
de (Solidariedade), Val 
Barbieri (PRTB), Ronal-
dinho (PATRI) e Profa. 
Paula (PT).

A íntegra da sessão 
está disponível na pági-
na do Facebook da Câ-
mara 

(https:// www.face-
book.com

/CamaraJabotica-
bal/

videos/
606535637463448).

O que são horas bem aproveitadas?

Já tratei desse assunto 
aqui na coluna. Essa ques-
tão das horas bem apro-
veitadas, do tempo ocupa-
do com o que é útil, e que 
muitas vezes confundimos 
com uma agenda cheia, sem 
tempo pra nada!

Retomei o assunto por vir 
atendendo a pessoas que 
estão no limite, sentindo a 
sobrecarga da cobrança – 
principalmente social – de 
atenderem a muitos papeis 
e expectativas. Entram nes-
se bolo a terrível mania de 
se comparar aos outros e 
também a ilusão de se agar-
rar ao que é efêmero. 

A partir desse ponto, nas-
cem desastres emocionais, 
físicos, psicológicos e afeti-
vos de grave intensidade e 
efeitos. 

Trazendo o tema para 
uma abordagem à luz do 
Espiritismo – mas jamais es-
gotamos a questão – encon-
tramos nas páginas do livro 
Leis Morais da Vida, de Jo-
anna de Ângelis, psicografi a 
de Divaldo Pereira Franco, a 
lição número 7, chamada A 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Bênção do Trabalho. 
“Sob pretexto algum te 

permitas a hora vazia. Jus-
tifi cando cansaço ou de-
sengano, irritabilidade ou 
enfado, desespero íntimo ou 
falta de estímulo, evita cair 
no desânimo que abre cla-
ros na ação do bem, favore-
cendo a inutilidade e inspi-
rando as ideias perniciosas.

Se supões que todos se 
voltam contra os teus pro-
pósitos superiores, insiste 
na atividade, que falará com 
mais efi ciência do que tuas 
palavras. Coagido pela es-
tafa, muda de atitude mental 
e renova a tarefa, surpre-
endendo-te com motivação 
nova para o prosseguimen-
to do ideal.

Vitimado por injunções 
íntimas, perturbadoras, que 
se enraízam no teu passado 
espiritual, redobra esforços 
e atua confi ante.

O trabalho é, ao lado da 
oração, o mais efi ciente 
antídoto contra o mal, por-
quanto conquista valores 

incalculáveis com que o es-
pírito corrige as imperfei-
ções e disciplina a vontade.

O momento perigoso para 
o cristão decidido é o do ócio, 
não o do sofrimento nem o 
da luta áspera. Na ociosi-
dade surge e cresce o mal. 
Na dor e na tarefa fulguram 
a luz da oração e a chama 
da fé. Maledicências e intri-
gas, vaidades e presunções, 
calúnias e boatos, despeito 
e descrédito, inquietação e 
medo, pensamentos depri-
mentes e tentações nascem 
e se alimentam durante a 
hora vazia.

Os germes criminógenos 
de muitos males que pe-
sam negativamente sobre 
a economia da sociedade 
se desenvolvem durante os 
minutos de desocupação e 
ociosidade. Os desocupados 
jamais dispõem de tempo 

para o próximo, ataranta-
dos pela indolência e pela 
inutilidade que fomentam 
o egoísmo e desenvolvem a 
indiferença.

O trabalho se alicerça nas 
leis de Amor que regem o 
Universo. Trabalha o verme 
no solo, o homem na Terra e 
o Pai nas Galáxias. A vida é 
um hino à dinâmica do tra-
balho. Não há na Natureza 
o ócio. O aparente repouso 
das coisas traduz a pobre-
za dos sentidos humanos. A 
vida se agita em toda parte.

O movimento é lei univer-
sal em tudo presente.

Não te detenhas a falar 
sobre o mal. Atua no bem. 
Não te escuses à glória de 
trabalhar pelo progresso 
de todos, do que resultará a 
tua própria evolução. Cada 
momento sabiamente apro-
veitado adiciona produtivi-

dade na tua sementeira de 
esperança.

O trabalho de boa proce-
dência em qualquer direção 
produz felicidade e paz. Dele 
jamais te arrependerás. 
Não esperes recompensa 
pela sua execução. Produ-
ze pela alegria de ser útil e 
ativo, içando o coração a Je-
sus, que sem desfalecimen-
to trabalha por todos nós, 
como o Pai Celeste que até 
hoje também trabalha.”

Esta lição é inspirada em 
uma das Leis Divinas – Lei 
do Trabalho, trazida em O Li-
vro dos Espíritos, de forma 
genial, e que diz, em respos-
ta às perguntas 674 e 675, 
feitas por Allan Kardec: ‘O 
trabalho é lei da Natureza, 
por isso mesmo que consti-
tui uma necessidade, e a ci-
vilização obriga o homem a 
trabalhar mais, porque lhe 
aumenta as necessidades 
e gozos. (...) o Espírito tra-
balha, assim como o corpo. 

Toda ocupação útil é traba-
lho.”

Estejamos atentos para 
diferenciar o quanto esta-
mos a serviço tão somente 
de aumentar nossas neces-
sidades e gozos e o quanto 
estamos vinculados a ocu-
pações úteis: vale para pen-
samento, sentimento, ação e 
ocupação. 

********
VIBRAÇÕES DO PASSE E 

PARA FLUIDIFICAÇÃO DA 
ÁGUA

Lives: terças às 20h e sá-
bados às 18h

Facebook.com/oconsola-
dorjaboticabal

Instagram.com/oconso-
lador.jaboticabal 

Estudo de O Livro dos Es-
píritos – terças, das 20 às 
21h

Comentário e Refl exão do 
Evangelho – sábados, das 
18 às 18h30 
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