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Jaboticabal
A GAZETA

Prefeitura de Jaboticabal antecipa pagamento do 
13° salário para esta sexta-feira, 19, e deve movimentar 

mais de R$12,3 milhões no comércio local até o final do ano*

Prefeitura de Jaboticabal abre três processos 
seletivos; áreas da saúde e da educação são contempladas

A Prefeitura de Jabo-
ticabal antecipou para  
sexta-feira, 19 de no-
vembro, o pagamento 
de 80% do 13° dos ser-
vidores municipais. Só 
nesta primeira etapa, 
R$8,5 milhões serão 
pagos, sendo que R$5,1 
milhões devem ser in-
jetados no comércio 
local, segundo dados 
do DIEESE – Departa-
mento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos. Os 
outros 20% serão pa-
gos em 20 de dezem-
bro, somando um total 
de R$2 milhões, dos 
quais R$1,2 milhão de-
vem circular no comér-
cio. Além disso, o paga-
mento dos salários dos 
servidores em dezem-
bro, que somam cerca 
de R$10 milhões, deve 
injetar outros R$6 mi-
lhões no comércio local 
neste fi nal de ano, tota-

Na quinta-feira 
(18/11), três novos edi-
tais de processos sele-
tivos foram publicados 
pela Prefeitura de Ja-
boticabal, sendo dois 
voltados para a área 
da saúde e outro para 
a educação. Os editais 
podem ser lidos na ín-
tegra na Edição Nº 725 
do Jornal Ofi cial, do 
dia 18 de novembro de 
2021 (Acesse o link: ht-
tps://www.jaboticabal.
sp.gov.br/portal/edi-
tais/3).

PROCESSO SELETIVO 
Nº 3/2021: Contrata-
ção de professores

Destinado à forma-
ção de Cadastro de 

lizando R$12,3 milhões.

“Pagar o décimo ter-
ceiro de forma anteci-
pada reafi rma o nosso 
compromisso com uma 
gestão séria e respon-
sável, ilustrando o que 
sempre falamos em co-
locar a casa em ordem. 
Além disso, a antecipa-
ção do décimo terceiro 
fomenta o comércio e 
nossos comerciantes, 
que tanto sofreram com 
a pandemia do novo co-
ronavírus. É bom para 
o servidor, que recebe 
seus direitos de forma 
antecipada e pode se 
programar para o fi nal 
de ano, e para o comer-
ciante que poderá ven-
der mais”, afi rmou o 
prefeito, Prof. Emerson 
Camargo.

Além da antecipação 
do décimo terceiro, a 
administração munici-

pal vem, constantemen-
te, antecipando o paga-
mento dos salários dos 
servidores. Isso acon-
teceu, por exemplo, nos 
últimos seis meses de 

forma consecutiva. “E 
isso também acontece-
rá agora em dezembro. 
Os nossos servidores, 
ao invés de receberem 
no dia 7, irão receber 

no dia 3 de dezembro. 
Estamos trabalhando 
desde janeiro com oti-
mização dos serviços, 
qualifi cação profi ssio-
nal, efi ciência da má-

quina pública e, acima 
de tudo, respeito com o 
dinheiro público”, con-
cluiu o prefeito.

Reserva visando à con-
tratação por tempo de-
terminado de profes-
sores para eventual 
substituição dos titula-
res na rede municipal 
de ensino, nas suas au-
sências e afastamentos 
durante o exercício de 
2022. O processo se-
letivo acontecerá com 
lastro na Lei Municipal 
nº 4.140/2011, sendo 
regido pelas instru-
ções constantes no edi-
tal e pela legislação su-
plementar concernente 
à matéria. 

As inscrições aconte-
cem até o dia 6 de de-
zembro de 2021 pelo 
site www.publiconsult.
com.br.

PROCESSOS SELE-
TIVOS Nº 4/2021 E Nº 
5/2021: Contratação 
de profi ssionais para a 
área da saúde

Processo Seletivo 
Simplifi cado de avalia-
ções de prova de títulos 
e de tempo de experi-
ência profi ssional para 
provimento de função 
vaga, estabelecidas na 
Lei Ordinária Municipal 
n° 3.734, de 03 de abril 
de 2008 e suas altera-
ções. As vagas desti-
nam-se à UPA – Unidade 
de Pronto Atendimento; 
USA – Unidade de Su-
porte Avançado e CAC – 
Centro de Atendimento 
ao COVID. O Processo 

Seletivo Simplifi cado 
reger-se-á pelas dis-
posições contidas nas 
Instruções Especiais, 
que fi cam fazendo par-
te integrante do Edital. 

Inscrições abertas 
até o dia 23 de novem-
bro de 2021 por meio 

dos links abaixo:

Processo seletivo 
nº 4/2021: https://
w w w . j a b o t i c a b a l .
sp.gov.br/portal/edi-
tais/0/3/153

Processo seletivo 
nº 5/2021: https://

w w w . j a b o t i c a b a l .
sp.gov.br/portal/edi-
tais/0/3/152

Os interessados de-
verão fazer o cadastro 
no site. As inscrições 
estão disponíveis no 
campo “Provas”.
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#DoGabinete – Dr. Edu Fenerich acompanha 
retomada de Licitação para as obras de ampliação 

do Aeroporto Municipal de Jaboticabal
O vereador Dr. Edu 

Fenerich (MDB) acom-
panhou na manhã de 
quinta-feira (18/11) 
a retomada da ses-
são pública da Co-
missão de Licitação, 
na Prefeitura, para a 
contratação de em-
presa de engenharia 
que será responsável 
pela realização das 
obras de ampliação 
do Aeroporto Munici-
pal de Jaboticabal.

A vencedora do 
processo licitató-
rio foi a empresa 
DGB ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, 
de Ribeirão Preto, 
com o preço de R$ 
3.081.111,53, tendo 
ocorrida a devida ad-
judicação.

Os recursos que 
serão utilizados 
para as obras são 
oriundos de verba 
parlamentar, de R$ 
2.444.444,44 de au-
toria do deputado 
federal Baleia Rossi 
(MDB), presidente Na-
cional do MDB, obtida 
a pedido do ex-verea-
dor e ex-vice-prefei-
to, Vitório De Simoni, 

atual presidente do 
Diretório Municipal 
do MDB. A Prefeitura 
Municipal será res-
ponsável pela contra-
partida fi nanceira de 
R$ 636.667,09. 

“O próximo passo 
deverá ser a assina-
tura do contrato ad-
ministrativo entre a 
Prefeitura e a DGB. 
Após iniciadas as 
obras, o prazo para o 
seu término, confor-
me inserto no edital, 
será de 6 meses. Após 
concluídas as obras, 
a expectativa é de que 
tenhamos no aero-
porto: a instalação de 

Destaques da PM, PC, Bombeiro e 
Tiro de Guerra recebem homenagem 
na Câmara de Jaboticabal na 

próxima segunda-feira (22/11)
A Câmara Municipal 

de Jaboticabal realiza 
sessão solene no dia 
22 de novembro para 
homenagear com Di-
ploma de “Policial Mi-
litar do Ano” o Cabo 
PM Reinaldo Augusto 
Mota; da mesma forma, 
Guilherme Andreotto 
de Almeida recebe o Di-
ploma de “Atirador do 
Tiro de Guerra Desta-
que do Ano”; o Diploma 
de “Bombeiro do Ano” 
será entregue ao Sol-
dado PM Wilson Carlos 
Sylvestre; e a investiga-
dora Adriana Apareci-
da Marques, recebe a 
homenagem como “Po-
licial Civil do Ano”.

Apontados pelo co-
mandante da corpora-
ção (PM e Bombeiros), 

delegado (PC), e instru-
tor chefe (no caso do 
Tiro de Guerra) como 
destaques de 2021, os 
indicados recebem a 
honraria como símbolo 
da dedicação ao servi-
ço prestado à comuni-

dade jaboticabalense. 
A solenidade será na 
sede do Poder Legisla-
tivo, na Rua Barão do 
Rio Branco, 765, com 
transmissão ao vivo 
pelo canal da Câmara 
Municipal no YouTube 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 57/2021

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
no uso das atribuições que lhe compete a legislação vi-
gente:

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para o uso do espaço de 
radiodifusão contratado para veiculação e divulgação do trabalho dos vereadores e 
de matérias de cunho institucional, informativo, educativo e/ou cultural do Legislativo 
municipal;
RESOLVE regulamentar a utilização do espaço de radiodifusão contratado pela Câ-
mara Municipal de Jaboticabal para divulgação do trabalho dos vereadores e para 
divulgação de matérias de cunho institucional, informativo, educativo e/ou cultural do 
Legislativo Municipal, nos seguintes termos:
Art. 1º O espaço de radiodifusão contratado pela Câmara Municipal de Jaboticabal para 
divulgação do trabalho dos vereadores e para divulgação de matérias de cunho insti-
tucional, informativo, educativo e/ou cultural do Legislativo Municipal compreende um 
programa informativo/entrevistas diário, de segunda a sexta-feira, com duração de 10 
(dez) minutos no período matutino, entre 11h00 e 12h00.
Art. 2º Para uso do espaço contratado deverão ser observa-dos os seguintes critérios:

I.O(a) parlamentar fará uso do espaço contratado conforme cronograma prévio, 
montado pelo setor de comunicação, seguindo ordem alfabética dos nomes sociais 
de cada parlamentar para que todos tenham acesso ao espaço de forma igualitária;

II.O cronograma prévio poderá ser alterado pontualmente por trocas diretas en-
tre os Vereadores em casos de oportuna necessidade e sob a responsabilidade dos 
mesmos;

III.A participação do(a) parlamentar no espaço contratado, cujos conteúdos são 
de inteira responsabilidade do(a) ocupante, poderá ser realizada das seguintes formas:

a) ao vivo, apresentado pelos próprios parlamentares (pre-sencial ou por outro 
dispositivo como celular/telefone), devendo comparecer aos estúdios da Contratada 
ou estabelecer chamada de voz com pelo menos 10 (dez) minutos de antecedência 
em relação à entrada do programa ao vivo, sendo assumidos pelo Vereador os riscos 
relativos às variações da qualidade da chamada de voz;

b) gravado, a ser enviado para endereço eletrônico ou outro canal indicado pela 
Contratada com pelo menos 01 (uma) hora de antece-dência em relação ao horário de 
veiculação, a fim de garantir a veiculação na data predefinida em cronograma.

IV.A falta do comparecimento ou de envio de material à rá-dio por parte de vere-
adores, seja por motivo de saúde ou outra imprevisibili-dade, não ensejará restituição 
do tempo de participação ao Vereador, hipótese em que ficará autorizada a utilização 
do espaço para a divulgação de ma-térias de caráter estritamente institucional, infor-
mativo, educativo e/ou cultural sobre o Poder Legislativo, observando os seguintes 
critérios:

a)o material deverá ser produzido e gravado pelo setor de comunicação da Casa, 
com aprovação prévia do material pela Presidência, antes do envio à Contratada.

b)todo material em áudio produzido pela Administração se-rá enviado em lote, ou 
unitariamente, pelo setor de comunicação à Contrata-da para o endereço eletrônico ou 
outro canal indicado pela Contratada, após aprovação da Presidência;

c)o material que trata este inciso ficará prontamente dispo-nível para veiculação 
em caso da ausência do envio de material por parte dos(as) Vereadores(as) em tempo 
hábil, devendo ser dado sequência poste-rior, por parte da Contratada, ao cronograma 
previamente distribuído aos Ve-readores.
Parágrafo único - É dever do(a) Vereador(a), no uso do espaço contratado, atender 
ao caráter informativo, educativo e/ou cultural do conteúdo exposto e agir com ob-
servância ao decoro parlamentar, nos termos do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal.
Art. 3º As matérias de caráter institucional, informativo, educativo e/ou cultural, levadas 
ao ar serão de inteira responsabilidade intelectual do respectivo Vereador, cabendo à 
Contratada apenas a disponibilização do espaço para sua veiculação.
Art. 4º Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal responsável por 
deliberar sobre eventuais questionamentos, divergências ou ocorrências não previstos 
neste regulamento. 
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 18 de outubro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 764, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, RENATA
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber 
que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 16 de novembro de 2.021, aprovou e nos termos do 
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jabotica-
bal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Concede diploma de honra ao mérito à empresa Helija Organização 
Contábil e dá outras providências.

Autoria: Val Barbieri

Art. 1° Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito à empresa Helija Organização 
Contábil, em razão da comemoração dos seus 54 anos de fundação.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal 
de Jaboticabal, em data a ser designada pela Presidência da Mesa Diretora.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo corre-
rão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
a) o vereador autor deste Decreto Legislativo e;
b) dois representantes da homenageada escolhidos pela sua Diretoria.
Art. 3° A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada no dia 04 de 
maio de 2022, às 20:00 horas.
Art. 4°  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 17 de novembro de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal
de Jaboticabal, em 17 de novembro de 2021.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

PORTARIAS

Nº 51, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em gozo no período de 23/11/2021 a 07/12/2021 ao servidor ALEX FELÍCIO 
DE LIMA.

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 128/2021, que estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Jaboticabal para o exercício de 2022.
(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: (O texto 
do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: www.jaboticabal.
sp.leg.br)
Dia: 30 de novembro de 2021(terça-feira)
Horário: 19h30

Jaboticabal, 04 de novembro de 2021.

RONALDO PERUCCI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

(https://www.youtube.
com/CamaraMunici-
paldeJaboticabal), e 
retransmissão pelo Fa-
cebook (https://www.
facebook.com/Cama-
raJaboticabal/), a par-
tir das 19 horas.

ofi cinas para manu-
tenção de aeronaves; 
curso de pilotagem; 
curso de paraquedis-
mo; espetáculos aé-
reos como os da fa-
mosa esquadrilha da 
fumaça; restaurante 

dentre outras ativida-
des. Vamos continuar 
a trabalhar para que 
esse acalentado so-
nho possa se trans-
formar em maravilho-
sa realidade”, disse 
Fenerich.
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Plenário aprova oito projetos 
em sessão ordinária

O plenário da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal aprovou por unani-
midade, em sessão or-
dinária na terça-feira 
(16/11), os cinco proje-
tos previstos original-
mente na Ordem do Dia 
para votação. Outras 
três matérias foram 
incluídas para aprecia-
ção após requerimento 
assinado pela maioria 
dos vereadores dis-
pensando a tramitação 
pelas comissões per-
manentes, e igualmen-
te foram aprovados de 

forma unânime pelos 
parlamentares.

Dos projetos aprova-
dos, cinco pediam auto-
rização para abertura 
de crédito adicional su-
plementar. Dois deles já 
estavam previstos na 
pauta de votação origi-
nal: o PL nº 129/2021, 
que permite a abertura 
de um crédito adicional 
de R$ 3.7 milhões no 
orçamento da Prefei-
tura para reforçar sal-
dos orçamentários em 
diversas áreas da Ad-

ministração, entre elas, 
despesas com ativida-
des delegadas, auxílio-
-alimentação, material 
de consumo e material 
de distribuição gratuita 
(cesta básica) do Fundo 
Social de Solidarieda-
de, para necessidades 
complementar do Aco-
lhimento e Abrigo da 
Pessoa Idosa e Prote-
ção Social Básica da 
Secretaria municipal 
de Assistência e Desen-
volvimento Social, rea-
lização de festividades 
natalinas da Secretaria 

Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
entre outros; e o PL nº 
131/2021, que abre 
um crédito no valor de 
R$ 3.4 milhões na con-
tabilidade do Serviço 
de Previdência, Saúde 
e Assistência Muni-
cipal (SEPREM), para 
suplementação com-
plementar de dotações 
que não possuem saldo 
sufi ciente até o término 
do exercício, como por 
exemplo, para proven-
tos de aposentadoria.

Os projetos incluídos, 
de autoria do Poder 
Executivo, foram: o PL 
nº 132/2021, que au-
toriza a abertura de um 
crédito suplementar de 
R$ 11.5 milhões no or-
çamento da Prefeitura 
para dotações desti-
nadas à folha de paga-
mento dos servidores 
do Executivo, para 
material de consumo, 
medicamentos, assis-
tência hospital ambu-
latorial e serviços de 
hemodiálise da Secre-
taria de Saúde, além 
de regularização orça-
mentária e fi nanceira 
do Fundo Municipal de 
Saúde, entre outros; o 

PL nº 135/2021, que 
autoriza a abertura de 
um crédito adicional 
de R$ 1.7 milhão no or-
çamento da prefeitura 
para materiais de con-
sumo do Fundo Muni-
cipal do Corpo de Bom-
beiros de Jaboticabal, 
dotações para despe-
sas com pavimentação 
asfáltica do Departa-
mento de Obras; do-
tação para o Contrato 
de Gestão da Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), entre outros. E 
o PL nº 137/2021, que 
abre um crédito de R$ 
10.8 milhões no orça-
mento da prefeitura 
para suplementação 
destinada a materiais 
de consumo, materiais 
permanentes e equi-
pamentos do Departa-
mento de Ensino.

Os vereadores ainda 
aprovaram o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 23/2021, de autoria 
da vereadora Val Bar-
bieri (PRTB), que conce-
de diploma de Honra ao 
Mérito à empresa Heli-
ja Organização Contá-
bil, em comemoração 
pelos seus 54 anos de 
fundação; o Projeto de 

Lei nº 125/2021, de au-
toria da vereadora Re-
nata Assirati (PSC), que 
denomina de “Wilson 
Palazzo” a área ver-
de localizada na Rua 
Aristides Cardoso da 
Cunha, nº 60, no Jardim 
Barcelona; e o PL nº 
127/2021, de autoria 
do vereador Dr. Edu Fe-
nerich (MDB), que alte-
ra a redação da lei que 
criou a “Semana Muni-
cipal de Prevenção do 
Câncer Ginecológico”. 
De acordo com o tex-
to proposto, a semana 
passará a ser realiza-
da anualmente sempre 
com início na última 
segunda-feira do mês 
de outubro, e não mais 
na última semana de 
setembro.

Outros nove projetos 
foram lidos no Expe-
diente da sessão e co-
meçaram sua tramita-
ção no Legislativo para 
encaminhamento às 
Comissões Permanen-
tes da Casa. Todas as 
matérias estão dispo-
níveis para consulta no 
site institucional do Le-
gislativo, em “Pesquisa 
de Proposições”.

Câmara Municipal de Jaboticabal 
apoia o movimento “Novembro Azul”

A fachada do prédio 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal está ilu-
minada de azul desde 
o início de novembro 
para chamar a aten-
ção para a conscien-
tização sobre a saúde 
do homem, com desta-
que para a prevenção 
ao câncer de próstata. 
As luzes fi cam acessas 
na cor azul até o dia 30 
deste mês em apoio ao 
movimento mundial-
mente conhecido como 
“Novembro Azul”.

“Várias instituições 
públicas e privadas 
pelo país também ade-
rem ao movimento para 
ajudar a dar mais visi-
bilidade à causa. É um 
ato simples, mas que 
serve exatamente para 
chamar a atenção. Para 
que todos se lembrem 
de que cuidar da saú-
de é fundamental para 
ter qualidade de vida. 
No caso dos homens, é 
extremamente impor-
tante fazer consultas 

regulares e os exames 
preventivos relacio-
nados principalmente 
ao câncer de próstata. 
Temos que parar com 
aquela história de que 
homem não se cuida. E 
eles têm que se cuidar 
sim!”, pontuou a pre-
sidente do Legislativo, 
Renata Assirati (PSC).

Segundo o Institu-
to Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes 
da Silva (INCA), o cân-
cer de próstata é o tipo 
mais incidente entre os 
homens (excluindo-se 
o câncer de pele não-
-melanoma). Em 2019, 
foram 15.983 mortes 
pelo câncer de prósta-
ta (Atlas de Mortalida-
de por Câncer – SIM). 
No Brasil, entre 2020 e 
2022, 65.840 homens 
por ano serão afetados 
com esse tipo de cân-
cer.

A detecção precoce 
da doença é uma es-
tratégia utilizada para 

encontrar um tumor 
numa fase inicial e, as-
sim, possibilitar maior 
chance de tratamento 
bem sucedido. Sinto-
mas como: Difi culdade 
de urinar; Diminuição 
do jato de urina; Neces-
sidade de urinar mais 
vezes durante o dia ou 
à noite; ou Sangue na 
urina, é bom investi-
gar. Na maior parte das 
vezes, esses sintomas 
não são causados por 
câncer, mas é impor-
tante que eles sejam 
investigados por um 
médico.

O INCA disponibiliza 
uma cartilha intitula-
da “Câncer de prósta-
ta: Vamos falar sobre 
isso?”. Acesse para sa-
ber mais: https://www.
inca.gov.br/sites/ufu.
sti. inca.local/files//
media/document//car-
tilha_cancer_prosta-
ta_2017.pdf

NOVEMBRO AZUL
A campanha Novem-

bro Azul nasceu em 
2003, na Austrália, com 
o objetivo de chamar a 
atenção para a pre-
venção e o diagnóstico 
precoce de doenças 
que atingem a popu-
lação masculina.  No 
exterior a campanha é 
chamada de Movember 
- Moustache/Novem-
ber (em livre tradução 
bigode/novembro), e o 

Dia Mundial de Comba-
te ao Câncer de Prós-
tata é comemorado no 
dia 17 de novembro.

ILUMINAÇÃO
Desde setembro des-

te ano, por decisão da 
Chefe do Legislativo 
(Portaria nº 38/2021), 
a fachada da Câma-
ra fi ca iluminada para 
apoiar os movimentos 

nacionais e interna-
cionais de diferentes 
áreas, somando forças 
para ampliar a visibi-
lidade das campanhas 
de conscientização e 
prevenção públicas. 
Para isso, foram insta-
ladas luzes RGB de LED 
na fachada para a ilu-
minação do prédio.
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Presidente do Leg islativo e vereadores participam de 
reunião sobre a Secretaria de Saúde de Jaboticabal

Uma reunião sobre 
a Secretaria Municipal 
de Saúde foi realiza-
da na tarde da última 
quarta-feira, dia 17, na 
Prefeitura de Jabotica-
bal. Vários temas foram 
abordados. Estiveram 
presentes a presidente 
do Legislativo, Renata 

Assirati, os vereadores 
Gregório Casagrande, 
Ronaldinho, Dra. Andréa, 
Val Barbieri, além dos 
assessores de gabinete 
da Câmara Municipal. 
O convite foi estendido 
a todos os vereadores e 
assessores para partici-
parem da reunião. 

Quem comandou o 
encontro foram os re-
presentantes da Pas-
ta, entre eles, o secre-
tário de Saúde, André 
Domingues; a chefe de 
Gabinete, Ana Silvia de 
Camargo Victorio; a en-
fermeira, Angélica Cou-
to; os profi ssionais do 

Centro de Saúde, Pedro 
Orlando Zanni Sanches 
e José Carlos Braga 
Júnior; e o responsável 
pela Ouvidoria, Filipe 
Siqueira de Gusmão. 

Entre os assuntos 
abordados durante a 
reunião foram a Ouvi-
doria, que está em fase 
de fi nalização, o Sis-
tema Cross e suas re-
gularizações, Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel, UPA, retaguar-
da, entre outros. 

Várias dúvidas foram 
explanadas na opor-
tunidade e tudo muito 
bem explicado aos pre-
sentes, como relata a 
presidente da Câmara, 
Renata Assirati, que 
também é da área da 
saúde e conhece bem o 
assunto.  

“Foi um momento 
muito importante em 
que os vereadores e 
assessores que parti-
ciparam da reunião ti-
veram a oportunidade 

de conhecer e enten-
der os procedimentos e 
a parte burocrática da 
Pasta, que é bastante 
complexa. As dúvidas 
foram solucionadas e 
em nome dos vereado-
res da nossa Câmara 
de Jaboticabal, agra-
deço ao secretário An-
dré Domingues e toda a 
equipe de Saúde. Apro-
veito para parabenizar 
o empenho de todos os 
profi ssionais”, fi naliza 
Renata Assirati.
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