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Jaboticabal
A GAZETA

Câmara Municipal de Jaboticabal homenageia os Destaques do Ano da 
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal homena-
geou em sessão solene, 
na segunda-feira (22), 
os destaques do ano da 
Polícia Militar, da Po-
lícia Civil, do Corpo de 
Bombeiros e do Tiro de 
Guerra TG02-018, de 
Jaboticabal. A solenida-
de ocorre anualmente 
em cumprimento a qua-
tro decretos legislativos 
que instituíram o diplo-
ma de “Atirador do Tiro 
de Guerra Destaque do 
ano” (Decreto Legisla-
tivo nº 540/2010); o de 
“Policial Militar do Ano” 
(Decreto Legislativo nº 
560/2011); o de Policial 
Civil do Ano (Decreto Le-
gislativo nº 578/2012); e 
o de “Bombeiro do Ano” 
(Decreto Legislativo nº 
626/2014). Todos apro-
vados por unanimidade 
no Legislativo municipal.

Em 2021, o Cabo PM 
Reinaldo Augusto Mota 
foi escolhido em sua 
corporação como “Po-
licial Militar do Ano”; a 
investigadora Adriana 
Aparecida Marques a 
“Policial Civil do Ano”; 
Guilherme Andreotto de 
Almeida como “Atirador 
do Tiro de Guerra Desta-
que do Ano”; e o Soldado 
PM Wilson Carlos Syl-
vestre foi eleito o “Bom-
beiro do Ano”.

Na cerimônia para a 
entrega das honrarias, 
o vereador Dr. Mauro 
Cenço usou a tribuna 
em nome do Poder Le-
gislativo para saudar 
os homenageados. “To-
dos os escolhidos são 
exemplos de cidadania 
plena, comportamentos 
exemplares e altamente 
merecedores desta dig-
na homenagem. Nossas 
congratulações a to-
dos”, discorreu o parla-
mentar.

Ao longo da cerimônia, 
ao passo que as biogra-
fi as dos homenageados 
eram lidas, cada um re-
cebia o seu diploma das 
mãos do seu superior 
hierárquico e da presi-
dente da Casa, Renata 
Assirati.

Para o Subtenente do 
Exército Brasileiro, Eloi-
sio Siqueira, atual chefe 
de instrução do TG02-
018 de Jaboticabal, “... 
É importante incentivar 
aqueles que se desta-
cam positivamente, e 
este evento tem essa 
fi nalidade. No decorrer 
do ano de instrução, fi ca 
notório a desenvoltura 
de alguns jovens, quer 
seja por ser identifi cado 
com a situação militar 
ou pela sua garra, de-
terminação e vontade 
de fazer a coisa certa. 
Virtudes que serão evi-
denciadas de alguma 
maneira... Andreotto 
demonstrou atributos 
que são do verdadeiro 
soldado brasileiro”, pon-

tuou o Subtenente.
Na sequência, o jo-

vem atirador, Guilherme 
Andreotto de Almeida, 
subiu à tribuna. Em seu 
discurso, o homenage-
ado destacou a impor-
tância e o signifi cado de 
“turma”, em referência 
ao grupo de atiradores 
do TG. “Para nós cama-
radas de armas... turma 
é identidade, é símbolo, 
é comunhão, é analo-
gia. Turma é marca re-
gistrada. A “turma” nos 
distingue no tempo e no 
espaço profi ssional. É 
ordenação hierárqui-
ca que nos faz perder 
a individualidade e nos 
abriga na coletividade..., 
quando um irmão par-
te e nos da sensação 
de perda irreparável, 
só quem passou por 
um curso militar sabe e 
sente como é”, manifes-
tou Andreotto.

Já o Capitão da PM, 
Leonardo Frederico 
Tayar Lui, enalteceu o 
desempenho funcional 
do Cabo da PM home-
nageado, bem como a 
importância do papel fa-
miliar no suporte ao po-
licial. “Por várias vezes 
eu precisei que o Mota 
ocupasse funções mui-
to acima do que o Esta-
do paga... Responsável 
por turnos, e faz isso 
com uma grandeza, que 
se eu pudesse aqui, eu 
mesmo o tornava Sar-
gento... Tenho certeza 
que além de sua capaci-
dade, tem algo em casa 
que te ajuda bastante, 
que é sua esposa e sua 
fi lha, que tanto te apoia 
e tanto que aguenta as 
escalas noturnas, fora 
de casa, muitas vezes 
dando sinal de vida: es-
tou vivo, estou aqui!”, re-
latou o Capitão.

Em seu pronuncia-
mento, Mota, agrade-
ceu: “Primeiramente 
agradecer a Deus por 
este presente. Quero 
também agradecer mi-
nha família, minha es-
posa, minha fi lha e tam-
bém o meu comandante. 
Muito obrigada a minha 
equipe que me apoia no 
dia a dia, porque sem 
eles eu não estaria aqui”.

Por sua vez, a vere-
adora Dra. Andréa De-
legada, titular da De-
legacia de Defesa da 
Mulher, destacou o tra-
balho conjunto das cor-
porações no município, 
e exaltou a competência 
da investigadora home-
nageada. “Como Policial 
Civil estou orgulhosa de 
participar dessa soleni-
dade em que a investiga-
dora Adriana Marques 
recebe a homenagem 
de Policial Civil do Ano a 
poucos dias de comple-
tar 27 anos de carreira. 
Sempre dedicada ao seu 
compromisso de ser-
vir a nossa população... 

Adriana é exemplo de 
comprometimento e mo-
delo de empoderamento, 
afi nal, nós mulheres po-
demos e devemos parti-
cipar de tudo aquilo que 
nos credenciamos, seja 
ao atendimento público 
ou na hora de tirarmos 
uma simples dúvida de 
balcão, ou durante uma 
operação ou investiga-
ção policial com todos os 
riscos que ela possa vir 
representar para nos-
sas vidas... Rogo a Deus 
diariamente que recom-
pense todos vocês com 
muita saúde, sabedoria 
e coragem”, declarou a 
Delegada.

Para a Investigadora 
do Ano, Adriana Mar-
ques, gratidão foi a pa-
lavra de ordem: “Eu só 
tenho uma coisa a dizer: 
Gratidão. Gratidão em 
primeiro lugar pela mi-
nha mãe, sem ela decidir 
levar a gestação adiante 
eu não estaria aqui. Em 
segundo lugar, ao Ro-
gério... que é psicólogo, 
também bombeiro. Ele 
me trouxe de volta à 
vida, porque nossa pro-
fi ssão é muito árdua, 
e às vezes a gente não 
aguenta. Eu passei por 
um momento muito di-
fícil quando eu cheguei 
em Jaboticabal, e gra-
ças à sabedoria e ao tra-
balho desse homem [Ro-
gério], eu estou viva aqui 
hoje recebendo essa ho-
menagem!... Ninguém é 
policial sozinho, então a 
gente precisa de equipe. 
Precisa de companhei-
rismo! E eu agradeço a 
todos que me apoiaram 
e que trabalham comi-
go, que dividem o dia a 
dia comigo”, expressou 
Adriana.

Depois foi a vez do 2º 
Sargento da PM, Dinael 
Buzinaro Ricardo, dis-
correr sobre o Desta-
que do Ano do Corpo de 
Bombeiros de Jabotica-
bal. “A rotina militar exi-
ge muito da dedicação 
de cada um, inclusive da 
família, da participação, 
da paciência, do compa-
nheirismo que a gente 
tem dentro de casa. E o 
Soldado Silvestre tem 
sido de fato um exem-
plo a ser seguido... Ele 
se acumula de tarefas 
e executa com maior 
bom gosto. Ele se colo-
ca à disposição mesmo 
nas suas horas de fol-
ga. É uma pessoa dedi-
cada, é um amigo fi el, é 
um profi ssional aplica-
do. Busca sempre me-
lhorar e compartilhar 
os seus conhecimentos 
com seus colegas. Então 
tenho certeza que esta-
mos bem representa-
dos aqui hoje. Como di-
zem: ‘se ferem algum de 
nós, ferem a todos’, mas 
quando homenageia al-
gum de nós, homena-
geia a todos. Nada mais 

justo esse reconheci-
mento na data de hoje, e 
que isso sirva de incenti-
vo para que ele continue 
buscando cada vez mais 
o aprimoramento pro-
fi ssional e trabalhando 
para harmonia dentro 
do quartel”, exprimiu o 
2º Sargento.

Em seu discurso, o 
Bombeiro do Ano, Wilson 
Carlos Sylvestre, que 
chegou a se emocionar 
no início de sua fala, foi 
categórico: “se eu tenho 
alguma coisa a dizer por 
estar sendo homenage-
ado hoje, como Bombei-
ro do Ano, é graças aos 
meus companheiros. Se 
não fossem eles, eu não 
estaria aqui!... Todo co-
nhecimento possível eu 
acabo transmitindo, e 
ao mesmo tempo, nessa 
transmissão, eu recebo 
muito mais... Agradeço 
imensamente, pois so-
mos o Corpo de Bombei-
ros, ou seja, um corpo 
só...”, destacou Sylvestre.

O vice-prefeito muni-
cipal, Nelson Gimenez, 
que representou o pre-
feito Prof. Emerson na 
solenidade, fez a leitura 

de uma carta enviada 
pelo Chefe do Executi-
vo: “... Hoje toda nossa 
população os aplaude 
pela bravura e compro-
misso com a segurança 
e bem-estar de nossa 
sociedade. É justa essa 
homenagem, que certa-
mente se estende a vos-
sas corporações que 
tanto trabalham para 
manutenção da ordem. 
Enalteço-os pela força, 
coragem e inteligência 
empregadas diariamen-
te em nossos serviços...”, 
diz trechos da carta lida 
por Gimenez. “Estendo 
meus cumprimentos a 
todos os homenagea-
dos, mas não somente a 
vocês, mas sim a todos 
de suas corporações. 
Como disseram: somos 
todos um só... pois todos 
nós dependemos uns 
dos outros”, externou o 
vice-prefeito.

Por fi m, a presidente 
do Legislativo, Renata 
Assirati, que comandou 
a sessão solene, des-
tacou o papel heroico 
desempenhado diaria-
mente pelos profi ssio-
nais da segurança pú-

blica na luta contra o 
crime. “Muito me orgu-
lha poder presenciar e 
vivenciar este momen-
to, principalmente para 
mim, que venho de uma 
família de militares: meu 
saudoso pai e minha 
irmã, ainda na ativa. Te-
nho exemplo em casa de 
como é ser herói sem 
capa... Parabéns a todos 
vocês que estão sempre 
atuantes... cumprindo 
suas missões, protegen-
do nossa comunidade, a 
nossa Jaboticabal. Essa 
é uma homenagem aos 
nossos heróis de Jabo-
ticabal”, enfatizou Assi-
rati.

Também marcaram 
presença na cerimônia 
os vereadores Val Bar-
bieri, Daniel Rodrigues, 
Gregório Casagrande e 
Pepa Servidone.

A íntegra da sessão 
solene, com os dis-
cursos e biografi a dos 
homenageados, está 
disponível no canal da 
Câmara no Youtube e 
também pelo Facebook. 
A galeria de fotos está 
disponível pelo Face-
book.
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EMPRESA 
B. TOBACE DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e 
Telefônicas LTDA. está abrindo processo sele-
tivo para portadores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão 
enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
o

u entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

CENTRO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o Artigo 19, Capítulo IV dos Estatutos Sociais, fi cam CONVO-
CADOS os Senhores Associados do Centro Espírita CAIRBAR SCHUTEL a se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em sua séde social, na rua Dr. Antonio 
Ferreira nº 33, no dia 11 de Dezembro de 2.021, às 20h00 horas, a fi m de procedere-
em à eleição e posse de sua DIRETORIA para o biênio 2.022 a 2.023.

De acordo ainda com o Artigo 22, não havendo numero legal de associados para 
a Primeira Convocação, a Assembléia será relizada trinta (30) minutos após, com 
qualquer número de SÓCIOS presentes.

Jaboticabal, 25 de Novembro de 2.021.

BENEDITO GABRIEL DOS ANJOS - PRESIDENTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 52, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 - Nomeia Comissão de Representação.

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 fi scal, 
CONVIDA a população jaboticabalense para AUDIÊNCIA PÚBLICA, que tem como 
fi nalidade a discussão do Projeto de Lei nº 128/2021, que estima a receita e fi xa 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: 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

Presidente do Leg islativo acompanha visita do 
deputado Ricardo Madalena em Jaboticabal

Na última quinta-fei-
ra, dia 25, Jaboticabal 
recebeu o deputado 
Estadual Ricardo Ma-
dalena (PL). Sua visita 
foi acompanhada pelo 
prefeito Emerson Ca-
margo, a presidente 
da Câmara Municipal 
Renata Assirati, o ve-
reador Dr. Paulo Hen-
rique, entre outros.

As visitas aconte-
ceram no Hospital e 
Maternidade Santa 

Isabel – HMSI,  SAA-
EJ – Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal, DER – 
Departamento de Es-
tradas de Rodagem,  
Centro de Saúde, Uni-
dade da Mulher, CAC 
– Centro de Atendi-
mento ao Coronavírus 
e prédio da  Defesa 
Agropecuária. A visita 
foi encerrada na Pre-
feitura de Jaboticabal 
com demonstração de 

um vídeo agradecen-
do a parceria com o 
deputado, além de co-
nhecer a história de 
Ricardo Madalena. Na 
oportunidade estive-
ram presentes secre-
tários, convidados e a 
imprensa, represen-
tada pela 101 FM. 

O deputado auxiliou 
de forma efetiva no 
avanço de Jabotica-
bal, contribuindo para 
a economia, saúde e 

na crise da água em 
que Jaboticabal pas-
sou recentemente. Ri-
cardo Madalena con-
tribuiu para os cofres 
públicos da cidade 
com um valor apro-
ximado de 1 milhão e 
500 mil reais. 

Os recursos foram 
destinados para o 
CAC, prédio da De-
fesa Agropecuária, 
que contará com uma 
nova estrutura para 

as suas secretarias. 
As conquistas para 
Jaboticabal foram 

além, com a perfura-
ção de dois poços de 
água e uma van para 
o município. 

Renata Assirati, fez 
muitos pedidos em 
prol da cidade, entre 
eles, uma ambulância 
para a saúde de Jabo-
ticabal. “Acompanhar 
o deputado estadual 
aqui na nossa casa, 
na nossa cidade foi 
muito bom. Encontra-
mos outras autorida-
des, amigos e parcei-
ros durante as nossas 
visitas. Agradeço o 
prefeito Emerson Ca-
margo pelo convite 
e estamos sempre à 
disposição”, fi naliza a 
presidente da Câma-
ra. 
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Câmara Municipal de 
Jaboticabal homenageia APAE pelos 

seus 50 anos de fundação em sessão solene
A Câmara Municipal 

de Jaboticabal home-
nageia em sessão so-
lene no dia 29 de no-
vembro a Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Jabo-
ticabal (APAE) pelos 50 
anos de sua fundação. 
A cerimônia come-
ça às 19 horas, com 
transmissão ao vivo 
pelo canal da Câmara 
no YouTube, e retrans-
missão pelo Facebook.

No total, 50 pes-
soas, que de alguma 
forma contribuíram 
ou contribuem para 
a efetiva realização 
do trabalho da enti-
dade ao longo de sua 
história, receberão a 
placa comemorativa 
instituída pelo Decre-
to Legislativo nº 761, 
de 19 de outubro de 
2021, de autoria da 
vereadora Renata 
Assirati (PSC), e apro-
vada na Câmara por 
unanimidade. A esco-
lha dos nomes foi fei-
ta por uma comissão 
formada pelo atual 
presidente da entida-
de, Celso Cassiano; 
pela Diretora Técnica 
da Saúde e Assistên-
cia Social, Eliete Tra-

vaini Lopes; pela Di-
retora de Projetos da 
APAE, Adriana Valéria 
Bege, e pelos verea-
dores Renata Assira-
ti e Professor Jonas. 
Por conta do número 
de homenageados, a 
presença na soleni-
dade fi cará restrita 
aos homenageados.

A instituição ainda 
receberá o Diploma 
de Honra ao Mérito, 
conforme o Decre-
to Legislativo nº 762, 
de 19 de outubro de 
2021, de autoria do 
vereador Prof. Jonas 
(REPUBLICANOS), em 
reconhecimento aos 
serviços prestados à 
comunidade jabotica-
balense e região.

A APAE atende gra-
tuitamente mais de 
300 pessoas da cida-
de e região nas áreas 
da assistência social 
para pessoas com 
defi ciência e seus fa-
miliares, de educação 
especial, de preven-
ção e habilitação ou 
reabilitação da pes-
soa com defi ciência, 
além do acolhimento 
de jovens e adultos 
com defi ciência na 

modalidade Residên-
cia Inclusiva, entre 
outros.

Confi ra abaixo a lis-
ta dos indicados ao 
recebimento da placa 
comemorativa, con-
forme o Ato da Presi-
dência nº 28/2021:

1. Adriane Valéria 
Bage 

2. Aleudo Coelho 
Santana 

3. Anselmo Paulo 
Bellodi 

4. Antonio Alceu 
Bellodi 

5. Antonio Sérgio 
Ferreira 

6. Arlindo Gagliardi 
Vieira 

7. Arnaldo Geraldes 
Morelli 

8. Carlos Adriano 
de Camargo Aranha 
Tambellini 

9. Celso Antonio Ro-
mano 

10. Celso Aparecido 
Cassiano 

11. Dalva Estella 
Xavier Sitta 

12. Delphino Bellodi 
13. Edivaldo Ramiro 

Prates 
14. Eldino Zelli 
15. Eliete Teresinha 

Cascaldi Sobreiro 
16. Emerson Rodri-

go Camargo 
17. Estela Maria de 

Arruda Frejuello 
18. Estephan Hani 
19. Fabiana Apare-

cida da Silva 
20. Gislene Maria 

de Castro Martins 
Duarte 

21. Guerreiro Cec-
chetti 

22. Hiroshi Shimo-
gaki 

23. Humberto Mon-
tans Bellodi 

24. Ivone Livramen-
to Melício 

25. José Abdo 
Chueire 

26. José Alexandre 
Hiashima Egídio 

27. José Marcos 

Martins 
28. Júlia Maria da 

Silva 
29. Lauro Gonçal-

ves de Souza 
30. Lucas Simieli 
31. Luciano Dantas 

Bellodi 
32. Luiza Ermínia 

Trevizoli 
33. Marcela Perei-

ra 
34. Marcelo Teixei-

ra De Stéfani 
35. Márcia Schmidt 

Néglia Armenini 
36. Maria da Penha 

Borsari Perina 
37. Maria Hermí-

nia Fogaça de Aguiar 
Vantini 

38. Maria Paula 

Bellodi De Bonis 
39. Mário Gazzoto 
40. Miguel Teixeira 

Sobrinho 
41. Nilo De Stéfani 
42. Paulo Silas Cruz 

dos Santos 
43. Pedro Sitta 
44. Plínio Sérgio 

Volpe 
45. Regina Maria 

de Oliveira Bazoni 
46. Sílvia Teixeira 

De Stéfani 
47. Vânia Regina 

Flório 
48. Vera Lúcia Fer-

reira 
49. Wladimir Mor-

gatto 
50. Zina Maria Cas-

telletti Bellodi

CFO debate projeto do Orçamento 
2021 em audiência pública na 
próxima terça-feira (30/11)

A Comissão de Fi-
nanças e Orçamen-
to (CFO) da Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal, presidida pelo 
vereador Ronaldinho 
(PATRI), realiza na 
próxima terça-feira 
(30/11), às 19h30, 
a audiência pública 
para apresentar e 
debater com a popu-
lação o projeto da Lei 
Orçamentária Anual – 
LOA (Projeto de Lei nº 
128/2021), que esti-
ma a receita e fi xa a 
despesa do Município 
de Jaboticabal para o 
ano que vem.

De acordo com o 
projeto enviado pelo 
Executivo, o orça-
mento jaboticabalen-
se para 2022 deve 
encolher 6,09%, já 
que as receitas estão 
estimadas em cerca 
de R$ 336.7 milhões, 
diante dos R$ 357.2 
milhões que foram 
previstos para este 
ano.

Do total, a prefeitu-

ra terá um orçamen-
to anual de R$ 286 
milhões (somadas 
as transferências 
intra-orçamentárias 
e descontadas as 
contas do FUNDEB); 
o Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SA-
AEJ), R$ 36 milhões; 
o SEPREM, R$ 59.7 
milhões; a FAE R$ 1 
milhão; e a Câmara 
Municipal, R$ 13.3 
milhões.

De acordo com a 
prefeitura, que rea-
lizou uma audiência 
pública de elabora-
ção do projeto no dia 
27 de outubro, a re-
ceita prevista foi for-
mulada “com base 
em parâmetros reais, 
sem supervaloriza-
ções, considerando a 
tendência econômica 
atual, e observadas 
as características e 
peculiaridades locais, 
sendo o valor orçado 
compatível com a mé-
dia da receita efeti-
vamente arrecadada 

nos últimos doze me-
ses e com as arreca-
dadas nos exercícios 
anteriores”.

Quanto às despe-
sas previstas no PL 
apresentado, a área 
da saúde mantém a 
liderança de gastos, 
com R$ 89.4 milhões, 
o que representa 
30,70% do orçamento 
– o dobro da aplicação 
obrigatória de 15% 
–, seguida pela pas-
ta de educação, com 
R$ 80.3 milhões, da 
Fazenda com R$ 30.1 
milhões, de Obras R$ 
22.3 milhões, da Ad-
ministração, R$ 20.1 
milhões, entre outros.

A reunião para a 
participação popu-
lar será na sede do 
Legislativo, na Rua 
Barão do Rio Branco, 
765, com transmis-
são ao vivo pelo canal 
da Câmara no YouTu-
be, e retransmissão 
pela página da Câ-
mara no Facebook. 
O arquivo do projeto 

da LOA está disponí-
vel para análise na 
página inicial do site 
ofi cial do Legislati-
vo (www.jaboticabal.
sp.leg.br), no menu 
Processo Legislativo 
> Pesquisa de Propo-
sição > tipo de Maté-
ria Projeto de Lei.

O projeto deve ir à 
votação para delibe-
ração dos vereado-
res na próxima ses-

são ordinária, no dia 
06 de dezembro.

Por que discutir 
a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) é impor-
tante? A LOA é o orça-
mento anual propria-
mente dito. Nenhuma 
despesa pública pode 
ser feita fora do Or-
çamento, ou seja, 
toda ação da Prefei-
tura (quanto vai ser 
investido na saúde ou 

educação, quais as 
despesas para obras, 
entre outras), deve 
estar disciplinada na 
LOA para que possa 
ser realizada. Sendo 
assim, o orçamen-
to anual concretiza 
as metas propostas 
no Plano Plurianual 
(PPA), baseando-se, 
para isso, nas dire-
trizes estabelecidas 
pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).
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Com Reforma da Previdência Municipal, prefeito de SP segue 
péssimo exemplo deixado pelo Governador João Dória

NOTA OFICIAL SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES 
GRATIFICADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

*Por Walneide Roma-
no

A Câmara Municipal 
de São Paulo aprovou 
no início da madrugada 
de quinta-feira, dia 11 de 
novembro, a Reforma da 
Previdência do funciona-
lismo público. O projeto 
de autoria do prefeito da 

1 – A apresentação 
dos projetos que tra-
tam da Estrutura Ad-
ministrativa da Câma-
ra Municipal, sobre o 
Quadro de Servidores; 
bem como o da fi xa-
ção da remuneração 
dos cargos, funções e 
vantagens aplicadas 
ao Quadro de Servido-
res da Câmara Munici-
pal, foi feita para ADE-
QUAR a legislação em 
vigor, em atendimen-
to a apontamentos da 
Procuradoria Geral de 
Justiça (órgão supe-
rior do Ministério Pú-
blico do Estado de São 
Paulo), a saber:

2 – Uma representa-
ção de inconstitucio-
nalidade foi apresenta-
da pela Promotoria de 
Jaboticabal à Procura-
doria Geral de Justiça 
questionando todos os 
Cargos em Comissão 
da Estrutura Adminis-
trativa da Câmara. Po-
rém, após as informa-
ções prestadas pela 
Câmara, apenas o car-
go de Assessor Técni-
co da Escola do Legis-
lativo foi considerado 
irregular, justifi cando 
a permanência dos de-
mais.

3 – Na tramitação da 
mesma representação 
de inconstitucionali-
dade, a Procuradoria 
Geral de Justiça enten-
deu que alguns temas 
da Lei nº 4.677/2015 
devem ser tratados em 
Resolução e não em Lei 
Ordinária.

4 – Assim, a Procu-
radoria Geral de Jus-
tiça concedeu prazo à 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal para cor-
rigir os pontos acima 
especifi cados, razão 
pela qual a Mesa Di-
retora da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
apresentou um Proje-
to de Resolução (PR nº 
20/2021) para fazer a 

capital, Ricardo Nunes, 
recebeu 37 votos favo-
ráveis e 18 contrários. 
Por se tratar de projeto 
de emenda à Lei Orgâni-
ca (PLO), o texto não pre-
cisa ser sancionado pelo 
prefeito e deve entrar em 
vigor em 120 dias.

Enquanto a votação 

ocorria de forma tumul-
tuada no Plenário da 
Câmara, no lado de fora 
da Casa servidores pú-
blicos municipais que se 
manifestavam contra a 
Reforma sentiram o peso 
da truculência de guar-
das civis e de policiais 
militares. Servidores fo-

ram atingidos por balas 
de borracha, sprays de 
pimenta e bombas de 
gás lacrimogêneo.

A situação é semelhan-
te a que foi vivenciada 
pela Apampesp durante 
a votação da Reforma 
da Previdência estadual 
na Alesp, em março de 
2020. Na ocasião, a Tro-
pa de Choque da polícia 
atingiu com sprays de 
pimenta e balas de bor-
racha os professores 
da ativa e aposentados, 
entre outras categorias 
do funcionalismo, que 
simplesmente lutavam 
por uma aposentadoria 
digna.

A exemplo do que vem 
ocorrendo há mais de 
um ano no Estado de 
São Paulo, a Prefeitura 
passará a cobrar a con-
tribuição previdenciária 
de aposentados e pen-
sionistas do município 
que recebem abaixo do 
teto do INSS que é de 
R$ 6.433,57. O confi s-

co será escalonado de 
acordo com a faixa sa-
larial com alíquotas que 
vão de 14% a 22%. O pre-
texto também é o mesmo 
usado pelo Governo do 
Estado: o suposto défi cit 
previdenciário. A Prefei-
tura alega um rombo de 
R$ 171 bilhões.

Ao passo em que joga 
nas costas dos servido-
res o peso da má admi-
nistração das fi nanças, 
há poucas semanas a 
mesma Câmara Munici-
pal de São Paulo apro-
vou um aumento de 30% 
nos salários dos cargos 
comissionados, incluin-
do os secretários mu-
nicipais. O prefeito será 
contemplado com um 
aumento ainda mais ge-
neroso de 46%.

Isto mesmo, ao passo 
em que servidores com 
salários achatados e que 
já contribuíram durante 
toda uma vida precisa-
rão pagar duas vezes 
pela Previdência, com 

alíquotas exorbitantes, 
os demais se refeste-
lam amparados por ar-
gumentos frágeis e, em 
muitos casos, inconstitu-
cionais.

Sob a justifi cativa de 
que a Reforma da Pre-
vidência aprovada em 
2019 no âmbito federal 
determinou que regimes 
próprios de Previdên-
cia precisam ser autos-
sustentáveis, o Estado 
de São Paulo e o muni-
cípio seguem a pior das 
cartilhas ao empurrar 
para o precipício ser-
vidores aposentados e 
pensionistas, sem direito 
a qualquer reconheci-
mento e ao tão merecido 
descanso. Aos chefes de 
Executivo e aos depu-
tados e vereadores que 
aprovaram estas aber-
rações, manifestamos o 
nosso repúdio.

Walneide Romano é 
pedagoga, professora 
de História e Geografi a e 
presidente da Apampesp

DEVIDA ADEQUAÇÃO, 
com o objetivo de EX-
TINGUIR o Cargo de 
Assessor Técnico da 
Escola do Legislati-
vo. A matéria também 
faz correções de texto 
quanto às avaliações 
de desempenho anual 
dos servidores e tam-
bém para a estabilida-
de no serviço público, 
uma vez que foi extinto 
em 2020 o cargo de Di-
retor de Departamen-
to, que era o respon-
sável pela avaliação, 
gerando um vazio jurí-
dico.

5 – Dessa forma, 
atendendo à Procura-
doria Geral de Justiça, 
a Estrutura Adminis-
trativa e o Quadro de 
Servidores passarão a 
ser estabelecidos pela 
espécie de norma cha-
mada RESOLUÇÃO. Por 
outro lado, os valores 
referentes à remune-
ração, passarão a ser 
estabelecidos por meio 
de LEI. E é exatamente 
essa ADEQUAÇÃO que 
está sendo proposta.

6 – Ou seja, atenden-
do ao Ministério Pú-
blico e à Procuradoria 
Geral do Estado, foi 
apresentado um Pro-
jeto de Lei para fi xar 
os valores das remu-
nerações dos cargos 
no âmbito da Câma-
ra Municipal (PL nº 
136/2021), e um Pro-
jeto de Resolução para 
a adequação da Es-
trutura Administrativa 
(PR nº 20/2021).

7 – É importante re-
lembrar que em 2020, 
a Câmara extinguiu 
todos os cargos de Di-
retor de Departamen-
to. Porém, para suprir 
a necessidade da co-
ordenação e super-
visão dos trabalhos, 
foram estabelecidas 
em 2021 as funções 
de Chefi as de Departa-
mento. Isso porque, a 

Chefi a existe em todas 
as instituições, sejam 
públicas ou privadas, 
para otimização e hie-
rarquia dos trabalhos, 
com suas devidas res-
ponsabilidades. Além 
disso, as funções gra-
tifi cadas sempre exis-
tiram, e existem no ser-
viço público em todo o 
país, exatamente para 
remunerar as atribui-
ções extras exercidas 
por um servidor.

8 – Logo, alguns ser-
vidores efetivos (con-
cursados) aceitaram 
acumular as funções 
de Chefe de Departa-
mento para a coorde-
nação e supervisão 
dos trabalhos, além 
de desempenhar suas 
atribuições do cargo 
de origem. A remune-
ração para a função 
de chefi a é feita des-
de fevereiro de 2021 
por meio da Função 
Gratifi cada, com as 
devidas atribuições 
descritas em Atos da 
Mesa. O valor pratica-
do atualmente é de R$ 
R$ 1.374,22, abaixo do 
que é pago pelo Poder 
Executivo. Por isso, 
o texto apresentado 
equipara o valor ao que 
é pago pelo Poder Exe-
cutivo aos seus cargos 
de Chefi a, no valor de 
R$ 2.500,00. Inclusive, 
um valor bem menor 
do que era praticado 
anteriormente para 
o cargo de Diretor de 
Departamento na Câ-
mara Municipal, de R$ 
6.773,92.

9 – Importante des-
tacar que os Atos da 
Mesa de nomeação 
dos servidores efeti-
vos que passaram a 
acumular a função de 
Chefe de Departamen-
to sempre estiveram 
disponíveis para con-
sulta pública, no site 
institucional do Legis-
lativo, no menu “Pes-

quisa de Leis > norma 
Atos da Mesa”.

10 – Desde pelo me-
nos 2015, a Adminis-
tração da Câmara já 
possui 3 (três) funções 
gratifi cadas Nível 1, de 
R$ 1.374,22; 4 (quatro) 
Nível 2, de R$ 981,58; 
e 6 (seis) Nível 3, de 
R$ 588,94, totalizando 
R$ 11.582,62 na folha 
mensal de pagamento. 
Com a mudança pro-
posta, a Câmara pas-
sará a ter 4 (quatro) 
FG´s de R$ 2.500,00, a 
ser designada para os 
Chefe de Departamen-
tos (de Administração; 
Legislativo; Jurídico e 
Financeiro-Contábil); 
diminuirá para 3 (três) 
FG’s de Nível 2, no valor 
de R$ 1.300,00; sendo 
mantida 6 (seis) FG’s de 
Nível 3, no valor de R$ 
700,00, totalizando R$ 
18.100,00 na folha de 
pagamento mensal

11 – Esse valor de 
R$ 2.500,00 para as 
Funções Gratifi cadas 
de Chefi a, inclusive, 
é o mesmo valor que 
foi apresentado pela 
Mesa Diretora ante-
rior, em junho do ano 
passado, e que resul-
tou na Lei nº 5.076, de 
23 de junho de 2020. 
A diferença é que na-
quela época, o valor 
iria ser pago para os 
ocupantes de cargo 

de Diretor de Departa-
mento, que ainda exis-
tia, mantendo todas as 
Funções Gratifi cadas 
que também já exis-
tiam naquela época. O 
cargo de Diretor de De-
partamento foi extinto, 
e a Lei que regulava o 
valor de R$ 2.500,00 
acabou fi cando sem 
efeito.

12 – Este projeto de 
adequação que a Mesa 
Diretora apresentou, 
vai utilizar as Funções 
Gratifi cadas para pa-
gar os servidores de 
carreira que ocupa-
rem o cargo de Chefe 
de Departamento, e as 
demais FG’s conforme 
as funções com os de-
vidos graus de comple-
xidade, como já é feito. 
Hoje, os que ocupam 
a função de Chefe de 
Departamento já rece-
bem R$ 1.374,22. Na 
proposta, passará a 
ser de R$ 2.500,00, ou 
seja, um acréscimo de 
R$ 1.125,78, igualando 
o valor da Câmara ao 
que é pago hoje pela 
Prefeitura para os ser-
vidores que também 
ocupam cargo de che-
fi a.

13 – Portanto, dife-
rentemente do que tem 
sido propagado em mí-
dias sociais e outros 
aplicativos de mensa-
gens instantâneas, não 

há aumento substan-
cial nos valores dos 
vencimentos atuais 
dos cargos efetivos da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal. Apenas 
adequação dos valores 
das Funções Gratifi ca-
das para equiparação 
ao Poder Executivo. 

14 – Além do mais, 
as Funções Gratifi ca-
das para os cargos de 
chefi as SOMENTE po-
dem ser ocupados por 
SERVIDORES DE CAR-
REIRA, ou seja, que 
passaram em concur-
so público. NÃO É, NEM 
NUNCA FOI, para ocu-
pantes de cargo em 
comissão. Portanto, a 
escolha para ocupar 
a Chefi a só pode ser 
feita entre os servido-
res concursados, que 
deverão ser respon-
sáveis pelos trabalhos 
dos setores, cumulati-
vamente as suas pró-
prias atribuições do 
cargo de origem. 

15 – A Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
reforça seu compro-
misso com a transpa-
rência e com o respei-
to ao cidadão. Todos 
os atos oficiais do Le-
gislativo jaboticaba-
lense seguem dispo-
níveis para consulta 
pública no site oficial 
w w w . j a b o t i c a b a l .
sp.leg.br.


