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Com o fechamento das contas do mês de 
dezembro de 2021, a Câmara Municipal de 
Jaboticabal garantiu a devolução de mais 
R$ 601.323,18, que retornam aos cofres 
municipais. A entrega do cheque simbóli-
co foi feita pela presidente da Casa, Renata 
Assirati (PSC), juntamente com os vereado-
res Gregório Casagrande (SOLIDARIEDA-
DE), Dr. Edu Fenerich (MDB), Daniel Rodri-
gues (PSDB), Gilberto de Faria (MDB), Prof. 
Jonas (REPUBLICANOS), Dr. Mauro Cenço 
(PODE), Profa. Paula (PT), Paulo Henrique 
Advogado (PATRI), Ronaldinho (PATRI) e Val 
Barbieri (PRTB), ao prefeito municipal, Prof. 
Emerson Camargo (PATRI), na sede do Le-
gislativo, na noite de quarta-feira (05/01), 
logo após o término da sessão extraordiná-
ria em que foram aprovados dois projetos.

Câmara de Jaboticabal devolve mais R$ 600 mil aos 
cofres públicos; total chega a R$ 4.2 milhões

O município de Jaboticabal registrou, ao longo 
de 2021, um saldo positivo de 723 novas vagas de 
trabalho. No total, foram 6.677 demissões frente 
a outras 7.400 admissões. Em 2019, ano anterior 
ao início da pandemia do novo coronavírus no Bra-
sil, o saldo foi de apenas 103 novas vagas. Já em 
2020, o saldo foi de 187 novas oportunidades. Os 
dados são do CAGED – Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados.

Jaboticabal registrou 
saldo positivo 

superior a 700 novas 
vagas de emprego 

em 2021; número é 
sete vezes maior se 
comparado a 2019

A presidente Renata Assirati apresentou 
três nomes em Projetos de Lei que 

foram aprovados por unanimidade: 
Dr. Armando Assirati, Dr. Chiquinho 

Iglesias e Sueli do SAMU. 

Após a Câmara Municipal de Jaboticabal devol-
ver no fi nal do ano de 2021, o valor parcial de R$ 
3,5 milhões aos cofres municipais, durante entre-
ga de cheque simbólico no Paço Municipal, nas 
mãos do Prefeito Emerson Camargo e autorida-
des presentes, o chefe do executivo divulgou que o 
dinheiro, já nos cofres públicos, será para a cons-
trução do AME - Ambulatório Médico Municipal de 
Especialidades, no bairro Sanbra. 

AME de Jaboticabal 
levará nome de 

três cidadãos que 
construíram a saúde 

do município
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A Secretaria Munici-
pal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer 
– SECEL,  comunica as 
datas do próximo cha-
mamento público e os 
nomes das crianças 
convocadas, de acordo 
com a “Lista de Espera” 
publicada no site ofi cial 
da Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal.

Os pais e/ou respon-
sáveis legais das crian-
ças receberão um tele-
fonema, informando o 
dia e o horário para se 
apresentarem na sede 
da SECEL, localizada 
na Av. Carlos Berchieri, 
101, Bosque Municipal, 
munidos de fotocópia 
dos seguintes docu-
mentos:

DA CRIANÇA:
    • CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO;
    • CARTEIRA DE VA-

CINAÇÃO;
    • CARTÃO DO SUS;
    • NÚMERO DO NIS 

Chamamento público e os nomes das crianças 
convocadas, de acordo com a “Lista de Espera”

(para benefi ciários do 
Bolsa Família).

DO PAI/MÃE/RES-
PONSÁVEL:

    • COMPROVANTE 
DE RESIDÊNCIA (em 
nome do pai/mãe/res-
ponsável)

    A falta desse com-
provante não permitirá 
a inscrição da criança.

    • RG e CPF;
    • Em caso de GUAR-

DA DA CRIANÇA: có-
pia do documento que 
comprove a situação.

Terça-feira, 11 de ja-
neiro de 2022

Das 7h30 às 13h00
    1. AYLLA MARRYE 

MANFREDO
    2. LAVINIA EDUAR-

DA BUENO DA SILVA
    3. MELISSA VILANI 

DA SILVA
    4. OTTO CANDEIRA 

CONSTANT
    5. SAMUEL DOS 

SANTOS VIEIRA
    6. ANTONELLA RO-

DRIGUES BORGES DE 

OLIVEIRA
    7. MIGUEL APARE-

CIDO DE LIMA DANIEL
    8. HELENA VITÓRIA 

RODRIGUES CORREIA
    9. BRYAN FRANCIS-

CO MORAIS
    10. GABRIELI FRAN-

CISCO MORAIS
    11. BENÍCIO PEDRI-

NHO ROCHA
    12. JASMYN CRIS-

TINA DA SILVA PAULINO
    13. ARTHUR MI-

GUEL PEREIRA SCAR-
PIN

    14. SOPHIA VA-
LENTINA MIRANDA DO 
AMARAL

    15. DAVI LUCCA 
SANTOS

    16. ARTHUR HENRI-
QUE FERNANDES FER-
REIRA

    17. MARIA ELOÁ 
FERNANDES MAGA-
LHÃES

    18. ANA LIVIA DE 
MORAES LIMA

    19. PEDRO EMA-
NUEL BOLTEN DA SILVA

    20. ESTEVÃO CRIS-
TIAN BOLTEN DA SILVA

    21. HELLEN DOS 
SANTOS DIAS

    22. MYRELLA VITO-
RIA DE OLIVEIRA GAS-
PARINI

    23. EMANUEL HEN-
RIQUE DA SILVA PEREI-
RA

    24. MARIANNI VI-
TORIA MOREIRA ALVES

Os vereadores se 
reuniram em sessão 
extraordinária, na Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, na quarta-
-feira (05/01), às 18 

Câmara Municipal de Jaboticabal faz sessão 
extraordinária na quarta-feira (05/01)

horas, para a delibera-
ção de dois projetos en-
caminhados em regime 
de urgência pelo Poder 
Executivo.

A convocação para 
as sessões plenárias 
foi editada pela pre-
sidência na tarde de 
terça-feira (04/01), 
e lista a leitura, dis-

cussão e votação do 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 10/2022, 
que propõe uma série 
de alterações na lei de 
parcelamento do solo 
urbano (Lei Comple-
mentar nº 15, de 29 de 
novembro de 1993). De 
acordo com o novo tex-
to encaminhado, por 
exemplo, a expedição 
de diretrizes urbanísti-
cas básicas deverá ser 
requerida à Comissão 
Técnica de Análise e 
Aprovação de Parce-
lamento do Solo (CTA-
APS). O texto também 
acrescenta parágrafos 
e incisos, entre eles, o 
que dispensa os lote-
amentos destinados à 
implantação de Distri-
tos Industriais à exi-
gência do percentual 
de 5% para equipamen-

tos comunitários; entre 
outros. Também discu-
tido e votado o Proje-
to de Lei nº 162/2022, 
que autoriza o Municí-
pio de Jaboticabal a re-
ceber em doação, bem 
imóvel de propriedade 
da Fazenda do Estado 
de São Paulo. A área é 
localizada na Avenida 
Eduardo Zambianchi, 
nº 101, e abrigou o pré-
dio da Defesa Agrope-
cuária. O local deverá 
alocar secretarias, de-
partamentos e setores 
municipais. “Este imó-
vel será de extrema 
importância ao Municí-
pio, visto que o mesmo 
além de excelente lo-
calização, é um prédio 
que poderá alocar al-
gumas secretarias, fa-
zendo com que ocorra 
uma remodelação dos 

prédios públicos Mu-
nicipais, acarretando 
assim economia de alu-
gueis e de custos para 
que as Secretarias e 
Departamentos Mu-
nicipais possam fun-
cionar corretamente”, 
defende o prefeito mu-
nicipal, Prof. Emerson 
Camargo, em sua expo-
sição de motivos.

A sessão foi trans-
mitida em tempo real 
pelo canal da Câmara 
no YouTube (https://
www.youtube.com/Ca-
maraMunicipaldeJabo-
ticabal), com retrans-
missão na página da 
Câmara no Facebook 
(https://www.facebook.
com/CamaraJabotica-
bal), a partir das 18 ho-
ras.

    25. BENÍCIO PEREI-
RA VEIGA

    26. PEDRO HENRI-
QUE DA SILVA BURGUE-
SON

    27. ALICE CHEC-
CHIO

    28. HELENA FARIA 
DIAS LACERDA

    29. JOÃO MIGUEL 
JORGE LEMOS

    30. PEDRO HEN-
RIQUE MARTOVIC DE 
SOUSA

    31. MARIA HELOÍSA 
PINHEIRO DE LIMA

    32. GAEL RODRIGO 
PEREIRA GREGGIO

    33. ISABELLA INA-
GAKI BARBOSA

    34. ELISA DA SILVA 

GOMES
    35. KALEB CASTRO 

PERRONE
    36. ARTHUR GA-

BRIEL DOS SANTOS 
EMBALDE

    37. EMANUELLY 
CRISTINA RODRIGUES 
DE ARAÚJO

    38. LORENZO DIAS 
SANTI

    39. ISABELLY DE 
LIMA PASTOR

    40. SOFIA MACHA-
DO GEOFETO

    41. ALICE BRAULI-
NO PUJOLLI

    42. BIANCA LARA 
REINO LIMA

    43. ALICE VITÓRIA 
FERREIRA SERRANO

    44. ANA LAURA DO 
SANTOS SOARES

    45. LUCAS FER-
REIRA DA CUNHA MO-
RELLO

    46. ALICE RAMOS 
PELLEGRINI

    47. ANNA ALLICE 
DE SOUZA PACAGNELA

    48. FABRICIO RA-
MOS PELLEGRINI

    49. CLARA CRISTI-
NA REVOLTI

    50. ISAQUE COE-
LHO DOS SANTOS

Confi ra a lista com-
pleta em https://www.
j a b o t i c a b a l . s p . g o v.
br/.../chamamento-pu-
blico.../
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Em meio ao enfrenta-
mento da pandemia do 
coronavírus, ao longo 
de 2021, os vereadores 
buscaram atender aos 
anseios da população. 
A atuação dos parla-
mentares resultou na 
apresentação de 1.893 
proposições ao longo 
do ano entre projetos, 
indicações, requeri-
mentos e moções.

Ao longo do ano fo-
ram realizadas 20 ses-
sões ordinárias, 20 
sessões extraordiná-
rias, sete sessões so-
lenes, além de seis au-
diências públicas para 
debater com a popu-
lação acerca de temas 
como orçamento pú-
blico, proteção animal, 
políticas públicas para 
a população LGBTQIA+, 
combate ao abuso e 
exploração sexual de 
crianças e adolescen-
tes, e sobre o sistema 
de ensino em meio à 
pandemia da COVID-19.

Apesar dos impactos 
causados pela pande-
mia do coronavírus, as 
ações administrativas 
também seguiram fi r-
mes, com medidas de 
austeridade determi-
nadas pela Mesa Dire-
tora da Câmara, for-
mada pela presidente 
Renata Assirati (PSC), 
pelo vice-presidente, 
Gilberto de Faria (MDB), 
pelo 1º secretário, Prof. 
Jonas (REPUBLICA-
NOS), e 2ª secretária, 
Profa. Paula (PT), com 
apoio dos demais vere-
adores da Legislatura, 
que é composta ainda 
por Pepa Servidone 
(DEM), Dra. Andréa De-
legada (PSC), Gregório 
Casagrande (SOLIDA-
RIEDADE), Dr. Edu Fe-
nerich (MDB), Daniel 
Rodrigues (PSDB), Dr. 
Mauro Cenço (PODE-
MOS), Paulo Henrique 
Advogado (PATRIO-
TAS), Ronaldinho (PA-
TRIOTAS) e Val Barbieri 
(PRTB).

PARA RELEMBRAR

> Ainda no início do 
ano, a Câmara esta-
beleceu a exigência de 
nível superior para os 

Câmara de Jaboticabal apresenta balanço legislativo 
de 2021; relembre alguns projetos aprovados

cargos de assessor 
parlamentar (provi-
mento em Comissão);

> Extinguiu o cargo 
de Assessor da Escola 
do Legislativo;

> Diminuiu as horas 
extraordinárias dos 
servidores para o míni-
mo possível;

> Organizou adminis-
trativamente o Sistema 
Eletrônico de Controle 
de Processos;

> Fortaleceu o aten-
dimento à população 
por meio da Ouvidoria, 
que realizou 91 atendi-
mentos em 2021 (22 via 
e-mail; 03 pelo site ofi -
cial; 36 via WhatsApp; 
03 presencial; e 27 por 
telefone);

> Renegociou con-
tratos vigentes para a 
manutenção dos valo-
res, não aplicando nem 
mesmo a correção in-
fl acionária, cancelou 
outros, e limitou ao mí-
nimo possível a abertu-
ra de licitações;

> Diminuiu os valo-
res das diárias pagas 
aos vereadores e ser-
vidores públicos em 
viagens funcionais do 
Poder Legislativo;

> Como resultado, o 
Legislativo devolveu ao 
Executivo mais de R$ 
3.600.000,00, referen-
te às medidas tomadas.

ATIVIDADES LEGIS-
LATIVAS

Do total de propo-
sições apresentadas, 
113 normas são do tipo 
Lei Ordinária, Lei Com-
plementar e Emenda 
Constitucional Munici-
pal.

Entre os projetos 
aprovados que vira-
ram lei está a autori-
zação para abertura 
de crédito adicional 
especial no orçamen-
to da Prefeitura para 
despesas relacionadas 
ao enfrentamento da 
COVID-19 (Lei nº 5123, 
de 17/03/2021); a 
criação do Fundo Mu-
nicipal Emergencial de 
Combate e Mitigação 
dos efeitos do Corona-
vírus (Lei nº 5126 de 
17/03/2021); a lei que 
torna obrigatório o uso 
de lâmpadas de LED 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Planejamen-
to, intensifi cou desde 
dezembro de 2021 a fi s-
calização para o devido 
roçamento e limpeza de 
terrenos, em conformi-
dade com o Art. 3 do De-
creto Municipal 6.405 
de 2015. De acordo com 
o decreto, “considera-
-se limpo o terreno sem 
lixo, detrito, entulho ou 
cobertura vegetal abai-
xo de 30cm”. 

Prefeitura de Jaboticabal notifi ca proprietários de 
terrenos para roçamento e limpeza de terrenos; 

terrenos municipais também estão sendo roçados
A multa pela falta de 

limpeza é de R$744,71, 
conforme o Art. 13, Inci-
so I, do decreto. Além da 
multa, caso o serviço de 
limpeza seja feito pela 
Prefeitura, acrescenta-
-se R$1,20 por metro 
quadrado. 

Como denunciar?
Para denunciar ter-

renos que se encon-
tram sujos e causando 
riscos, a Prefeitura de 
Jaboticabal disponibili-
za dois contatos junto a 

Secretaria de Planeja-
mento: (16) 3209-3364 
e o (16) 3209-3303.

Mas e os terrenos, 
áreas verdes e rotató-
rias da Prefeitura?

A administração mu-
nicipal, desde o ano 
passado, iniciou o pro-
cesso de limpeza junto 
à Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos e 
EMURJA. Ambas traba-
lham em conjunto e se-
guem um cronograma 
de limpeza no município.

em novos loteamentos 
e novos condomínios 
em Jaboticabal (Lei nº 
5183, de 30 de setem-
bro de 2021); a proi-
bição de distribuição 
a título de brinde, pro-
moção ou sorteio, de 
animais vivos em even-
tos públicos ou priva-
dos no município (Lei nº 
5136, de 13/05/2021); 
a criação do Programa 
Dignidade Feminina, 
para distribuição de 
absorventes higiênicos 
para alunas das Esco-
las Públicas de Ensino, 
mulheres usuárias do 
serviço público de saú-
de conforme avaliação 
social pela Secretaria 
Municipal de Desenvol-
vimento e Assistência 
Social (Lei nº 5174, de 
23/09/2021); a auto-
rização para a contra-
tação de crédito junto 
a DESENVOLVE-SP para 
a perfuração de poços 
para captação de água, 
a fi m de amenizar o pro-
blema na cidade (Lei nº 
5175, de 23/09/2021); 
entre outros.

Treze resoluções 
também passaram a 
vigorar em 2021, entre 
elas, as que criaram as 
frentes parlamentares 
para atuar na Defesa 
dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente 
(Resolução nº 367, de 
20/12/2021); em De-
fesa dos Direitos dos 
Servidores Públicos de 
Jaboticabal (Resolução 
nº 365 de 22/09/21) 
e em Defesa dos Di-
reitos das Mulheres 
(Resolução nº 362, de 
06/07/2021), além da 
criação da Procurado-
ria da Mulher no âmbi-
to da Câmara Munici-
pal (Resolução nº 358, 
de 20/05/2021).

Os vereadores fi ze-
ram 864 indicações 
ao Prefeito municipal, 
Prof. Emerson Camar-
go (PATRI). Entre os pe-
didos estão a análise de 
viabilidade para insta-
lação de uma unidade 
do Poupatempo em Ja-
boticabal, que foi aca-
tada pelo prefeito, cujo 
posto foi conquistado 
pelo somatório de for-
ças dos poderes Execu-

tivo e Legislativo e está 
próximo de ser inaugu-
rado; além de serviços 
de tapa buraco; reca-
peamento; roçagem; 
limpezas de bueiro; pin-
turas de solo; recolhi-
mento de galhos após 
poda de árvore; refor-
mas de equipamentos 
públicos; continuação 
da distribuição de ces-
ta básica até dezembro 
de 2021 para alunos 
matriculados na rede 
municipal de ensino; 
construção de poço 
artesiano; implantação 
de semáforos; faixas 
de pedestres; realiza-
ção de casamento co-
munitário; realização 
do curso de gestantes; 
combate à pobreza 
menstrual; redutores 
de velocidade; retor-
no do atendimento aos 
usuários do convênio 
IAMSPE (Instituto de 
Assistência Médica ao 
Servidor Público Esta-
dual) junto ao Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel – Irmandade de 
Misericórdia de Jabo-
ticabal; instalação de 
raio x digital no posto 
de saúde; calçamentos 
em diversos bairros 
da cidade; criação de 
pacote auxílio para os 
profi ssionais do setor 
de eventos; melhoria 
de iluminação pública; 
estudo para instala-
ção de aparelhos de ar 
condicionado em todas 
as escolas municipais; 
adesão do município ao 
Programa Vida Longa 
(CDHU); construção de 
casas populares; cons-
trução de banheiros na 

Praça Nove de Julho; 
indicação para Abono 
Salarial a todos os fun-
cionários da Educação; 
indicação de minuta de 
projeto de lei para cria-
ção do Conselho Muni-
cipal LGBTQIA+; pedido 
para a criação do pro-
grama municipal “Re-
nascer – Mulher Livre”; 
para instalação de lixei-
ras em diversos pontos 
da cidade; criação do 
programa “Férias sem 
fome” nas escolas pú-
blicas municipais; cria-
ção de um banco de 
ração para animais de 
abrigos e de famílias de 
baixa renda; criação de 
um portal digital para 
agilizar serviços do ca-
nil municipal, entre tan-
tos outros.

Os parlamentares 
também não poupa-
ram questionamentos 
ao Poder Executivo, 
a fi m de fi scalizar as 
ações da Prefeitura e 
suas autarquias. Fo-
ram protocolados 146 
Requerimento, pedindo 
informação a respeito 
do atendimento aos ca-
sos suspeitos de Covid; 
a respeito da distribui-
ção de fi tas de aferição 
de glicemia aos pacien-
tes da rede municipal 
de saúde; a respeito do 
serviço de retaguarda 
realizado pela Santa 
Casa de Jaboticabal; a 
respeito de tratamen-
tos psiquiátricos em 
Jaboticabal; a respeito 
da fi scalização da Lei 
do Silêncio; a respeito 
do transporte público; 
do velório de Córrego 

Rico. Teve ainda pe-
didos de informações 
sobre a empresa pres-
tadora de serviços de 
reparo asfáltico, con-
tratada pelo SAAEJ; 
sobre a lista de espera 
das creches munici-
pais; sobre os cami-
nhões pipas alugados 
pelo SAAEJ; informa-
ções relacionadas aos 
gastos do Poupatem-
po; pedidos de cópia 
de contratos; informa-
ções sobre o cemitério; 
sobre o número total 
de pacientes na fi la de 
espera das cirurgias 
eletivas; pedidos de in-
formações sobre os 
cursos profi ssionali-
zantes oferecidos pelo 
poder público munici-
pal; sobre o plano de 
ação da prefeitura em 
relação às reformas e 
ações necessárias nos 
banheiros da Praça da 
Fonte (a Praça Joaquim 
Batista), entre outros.

A íntegra de todas as 
proposições apresenta-
das na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal está 
disponível para consulta 
pública no site ofi cial do 
Legislativo – www.jabo-
ticabal.sp.leg.br. Basta 
acessar o menu PRO-
CESSO LEGISLATIVO, e 
clicar em Pesquisa de 
Proposições.

As leis, que foram deri-
vadas dos projetos apro-
vados, também podem 
ser pesquisadas no site 
da Câmara, em “PESQUI-
SA DE LEIS”, ou pelo sis-
tema do Processo Legis-
lativo Eletrônico.
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A presidente Renata Assirati apresentou três nomes em Projetos de Lei que foram aprovados por 
unanimidade: Dr. Armando Assirati, Dr. Chiquinho Iglesias e Sueli do SAMU 

Após a Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
devolver no fi nal do ano 
de 2021, o valor parcial 
de R$ 3,5 milhões aos 
cofres municipais, du-
rante entrega de che-
que simbólico no Paço 
Municipal, nas mãos do 
Prefeito Emerson Ca-
margo e autoridades 
presentes, o chefe do 
executivo divulgou que 
o dinheiro, já nos co-
fres públicos, será para 
a construção do AME 
- Ambulatório Médico 
Municipal de Especia-
lidades, no bairro San-
bra. 

A obra deve custar em 
torno de R$9 milhões, 
sendo R$ 3,5 milhões 
do repasse da Câmara 
Municipal, R$ 2 milhões 
de recursos próprios e 
R$ 3,5 milhões, que de-
verão ser enviados pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, por meio do 
deputado federal Sa-
muel Moreira, pelo go-
vernador João Dória e 
pelo vice-governador, 
Rodrigo Garcia, como já 
divulgado anteriormen-
te pela imprensa. 

A presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Renata As-
sirati, por meio de três 
Projetos de Lei apre-
sentados durante o ano 
de 2021 e aprovados 
por unanimidade em 
sessões ordinárias, ho-
menageia três cidadãos 
de Jaboticabal que dei-
xaram sua história no 
município. O AME será 
construído com as se-
guintes denominações: 
a unidade do AME terá 
o nome de Dr. Armando 
Caetano Assirati; a sala 
pertencente ao atendi-
mento pediátrico levará 
o nome de Dr. Francisco 
Iglesias – Dr. Chiquinho; 
e a sala de enfermagem 
levará o nome de Sueli 
Aparecida Alcides “Sue-
li do SAMU”. 

Renata Assirati des-

AME de Jaboticabal levará nome de três cidadãos que 
construíram a saúde do município

taca a importância da 
escolha de três nomes 
para a nova unidade a 
ser construída e que 
atenderá todos os mu-
nícipes. “São pessoas 
que deixaram saudades 
e que fi zeram muito por 
nosso município, pela 
população e que dei-
xaram, muitas vezes, o 
lado altruísta falar mais 
alto. Pessoas de cora-
ções grandes, que não 
mediram esforços em 
fazer o impossível pela 
profi ssão. Dr. Arman-
do Assirati, Dr. Chiqui-
nho Iglesias e Sueli do 
SAMU, para mim, estes 
nomes estão sendo uma 
honra muito grande 
apresentar como Pro-
jetos de Lei”, enfatiza a 
presidente da Casa. 

Renata Assirati con-
clui que teve o privilégio 
de conhecer cada um 
deles e suas histórias 
e, como uma forma de 
retribuir o que fi zeram, 
nada mais justo do que 
homenagear pessoas 
que atuaram na área da 
saúde. 

“O AME vem para 
garantir um reforço à 
nossa saúde e o Prefei-
to Emerson, empenha-
do nesta construção, na 
busca de recursos e de 
fazer o melhor para as 
famílias jaboticabalen-
ses, não mediu esforços 
e traz esta unidade tão 
importante, que será lo-
calizada no bairro San-
bra. Parabéns, prefeito. 
Estamos juntos em cada 
projeto para o bem do 
nosso município”, con-
clui Renata Assirati. 

Confi ra as histórias 
dos homenageados: 

- Lei nº 5.204, de 25 de 
outubro De 2021, por 
meio do Projeto de Lei 
nº 110/2021, de 30 de 
setembro de 2021, de-
nomina de Dr. Armando 
Caetano Assirati a uni-
dade do AME.

De acordo com o Pro-
jeto, o médico Dr. Ar-
mando Assirati contava 
com a sua clínica na ci-
dade, mas atendia com 
frequência em domicílio 
e com extrema devoção 
aos seus pacientes. Era 
reconhecido pelo gran-
de profi ssional que foi 
e, mais ainda, pelo ca-
rinho que tinha com 
cada pessoa, atraindo 
pacientes de toda a re-
gião. 

Devotou sua vida à fa-
mília e à profi ssão. Tam-
bém fi cou conhecido 
por sua generosidade, 
honestidade e dedica-
ção. 

- Lei nº 5.203, de 25 
de outubro de 2021, 
por meio do Projeto de 
Lei nº 108/2021, de 30 
de setembro de 2021, 
que denomina de Dr. 
Francisco Iglesias – Dr. 
Chiquinho, a sala per-
tencente ao atendimen-
to Pediátrico.

De acordo com o Pro-
jeto, Dr. Chiquinho como 
era conhecido, exerceu 
a medicina por mais 
de 60 anos na área da 

pediatria. Além de ser 
um excelente profi s-
sional, contava com 
um lado solidário mar-
cante, atendendo gra-
tuitamente pacientes 
que não tinham recur-
sos. Médico da Santa 
Casa, foi diretor clínico 
e criador da Casa de 
Recuperação Criança 
Convalescente Dr. Pe-
dro Dória, para abrigar 
crianças convalescen-
tes, até que tivessem 
condições de retornar 
às suas casas. Foi ve-
reador na legislatura 
de 1952 a 1955, sendo 
presidente da Câmara 
Municipal de Jabotica-

bal em 1952. Prestou 
serviços médicos à Pre-
feitura de Jaboticabal 
junto ao Centro de Saú-
de. 

- Lei nº 5.205, de 25 
de outubro de 2021, por 
meio do  Projeto de Lei 
nº 112/2021 de 1º de 
outubro de 2021, deno-
mina de Sueli Aparecida 
Alcides “Sueli do Samu”, 
a sala de Enfermagem 
pertencente à unidade 
do AME. 

“Sueli do SAMU” in-
gressou em 1989 na 
Prefeitura de Jabotica-
bal, como Auxiliar de 
Enfermagem, traba-
lhando em vários locais 

na área da saúde, onde, 
por seu desprendimen-
to ingressou no Servi-
ço Móvel de Urgência 
– SAMU. Determinada 
em ajudar, tornou-se 
conhecida como a Sue-
li do SAMU e com seu 
conhecimento e experi-
ências auxiliou muitos 
profi ssionais. Sua mor-
te, ocorrida em 26 de 
maio de 2021, vítima da 
Covid-19, foi profunda-
mente sentida.

Para saber mais so-
bre suas histórias, 
basta acessar o site da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal www.jabo-
ticabal.sp.leg.br.
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Pautados para sessão 
extraordinária, apesar 
do período de recesso 
parlamentar, os dois 
projetos de autoria do 
Poder Executivo acaba-
ram aprovados por una-
nimidade na quarta-feira 
(05/01). 

O primeiro item discu-
tido e votado em 1º turno 
foi o Projeto de Lei Com-
plementar nº 10/2022, 
que propõe uma série de 
alterações na lei de par-
celamento do solo urba-
no (Lei Complementar 
nº 15, de 29 de novem-
bro de 1993). Segundo o 
Executivo, o objetivo da 
apresentação da propo-
sição foi unifi car a reda-
ção de diversas normas 
municipais em uma só, 
de modo a facilitar a in-
terpretação por parte 
dos analistas municipais 
e da própria população. 
Com o resultado unâni-
me, o texto não precisou 

Vereadores aprovam PL que autoriza doação de prédio 
estadual para o município; PLC que altera a lei de 
parcelamento do solo urbano também é aprovado

ser apreciado em 2º tur-
no e segue para sanção 
do prefeito municipal.

De acordo com o PL 
aprovado, por exemplo, 
os desmembramentos 
cuja gleba não ultrapas-
se 10.000m2, e que não 
causem obstrução ou 
impedimento de prolon-
gamento viário, fi cam 
dispensados do percen-
tual de áreas a serem 
reservadas para o muni-
cípio, tais como, no míni-
mo, 20% destinado para 
áreas verdes e sistema 
de lazer, e 5% para os 
equipamentos comunitá-
rios. Também fi cam dis-
pensados do percentual 
das áreas, independente 
do tamanho da gleba, os 
desmembramentos cuja 
área já foi contabilizada 
para doação ao municí-
pio, podendo ser com-
provado através de pes-
quisas dos projetos de 
parcelamentos implan-

tados no município, ou 
outro documento público 
com tal comprovação. O 
texto também dispensa 
os loteamentos desti-
nados à implantação de 
Distritos Industriais da 
exigência do percentual 
de 5% para equipamen-
tos comunitários, que 
integrava a Lei Comple-
mentar nº 196, de 08 de 
fevereiro de 2019. O pro-
jeto ainda revoga a Lei 
Complementar nº 158, 
de 20 de janeiro de 2015, 
Lei Complementar nº 
163, de 22 de setembro 
de 2015, Lei Complemen-
tar nº 182, de 20 de julho 
de 2017 e Lei Comple-
mentar nº 196, de 08 de 
fevereiro de 2019, uma 
vez que buscou compilar 
os textos no novo projeto 
apresentado.

Na sequência, os ve-
readores votaram e 
aprovaram por unani-
midade o Projeto de Lei 

nº 162/2022, que auto-
riza o Município de Ja-
boticabal a receber em 
doação, bem imóvel de 
propriedade da Fazenda 
do Estado de São Paulo. 
A área é localizada na 
Avenida Eduardo Zam-

bianchi, nº 101, e abrigou 
o prédio da Defesa Agro-
pecuária. O local deverá 
alocar secretarias, de-
partamentos e setores 
municipais. O projeto se-
gue para sanção do pre-
feito municipal.

A íntegra da ses-
são está disponível 
no canal da Câmara 
no YouTube > https://
www.youtube.com/
watch?v=TXtSTlJdG2w

A Prefeitura de Jabo-
ticabal esclarece que o 
estado de calamidade 
decretado na segunda-
-feira, dia 3 de janeiro 
de 2022, apenas dá se-
quência ao decreto do 
ano passado. O estado 
de calamidade decre-
tado em 2021 venceu 
no último dia 31 de de-
zembro e favorece as 
medidas necessárias no 
enfrentamento à pande-
mia do novo coronaví-
rus, como aquisição de 

Nota Ofi cial sobre o 
estado de calamidade 
decretado na segunda-
feira, dia 3 de janeiro 

de 2022

testes e insumos de for-
ma mais rápida, e direta 
por exemplo. Assim, não 
há fato novo além do que 
já estava decretado até 
então. Não há absoluta-
mente nada relacionado 
a lockdown ou maiores 
restrições.

A Prefeitura de Ja-
boticabal tem ciência 
do aumento de casos e 
reforça a importância 
das medidas sanitárias, 
como o distanciamento, 

uso de máscaras e álco-
ol em gel. A administra-
ção municipal, como já 
previsto desde quando 
manteve o CAC - Centro 
de Atendimento ao Coro-
navírus em standby, rea-
tivou a unidade para que 
a população pudesse ser 
atendida de forma mais 
rápida e segura. 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal está à disposição 
para qualquer outro es-
clarecimento.
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Quem são os espíritos maus?

Na coluna anterior, ini-
ciei uma série sobre ‘In-
fl uência Espiritual”. No 
decorrer do texto, utilizei 
a expressão “espíritos 
maus”, assim mesmo, co-
locada entre aspas. Pro-
meti que explicaria a ra-
zão disso, e aqui estou. 

Logo no Livro Segundo, 
Capítulo I, de O Livro dos 
Espíritos, primeira obra 
básica para entender o 
que é o Espiritismo, no 
item I – Origem e Natureza 
dos Espíritos, Allan Kar-
dec questiona na pergun-
ta de número 70: Como 
podemos defi nir os Espí-
ritos? A resposta: “Pode-
mos dizer que os Espíritos 
são os seres inteligentes 
da criação. Eles povoam o 
Universo, além do mundo 
material.”

Concluímos, dessa for-
ma, que todos nós somos 
Espíritos – aqui, ou lá, no 
Plano Espiritual – com a 
diferença de que lá é a 
nossa verdadeira casa e 
aqui, no corpo físico – en-
carnado, ou, na carne –, 
estamos de passagem. 

Acontece que, estan-
do aqui ou lá, do ponto de 
vista do que pensamos, 
sentimos e fazemos, so-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

mos únicos. Quero dizer: 
a morte NÃO modifi ca 
– como que por mágica 
– nossos conteúdos mo-
rais, nossos hábitos men-
tais, nossos interesses e 
práticas. 

Ou seja: se estando en-
carnado sentimos prazer 
em ver o mal, comentar 
sobre o mal, colaborar 
com o mal, participar do 
mal, seja de que forma for 
– direta ou indiretamen-
te, vamos desencarnar 
e continuar com os mes-
mos ‘afazeres’ que nutri-
mos enquanto estamos 
por aqui. 

Não existe uma cate-
goria de Espíritos Maus 
criados por Deus. Não, 
para o Espiritismo, isso 
não existe. O que existe 
são Espíritos, como nós, 
mas que ainda – AINDA 
– se comprazem no mal. 
MAS que um dia, subme-
tidos às Leis Divinas, entre 
as quais está a Lei de Pro-
gresso, eles despertarão 
e, diante do excesso do 
mal, desejarão o bem e, 
com certeza absoluta, fa-
rão escolhas mais felizes. 

Enquanto isso não 
acontece, esses Espíritos 

Presidência da República já respondeu ao ofício dos deputados e pediu medidas ao Ministério da 
Saúde; pacientes podem perder anos de tratamento e sofrer crises, que envolvem todo tipo de risco

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 66, de 04 de janeiro de 2.022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias coletivas em gozo no período de 10 a 24 de janeiro 
de 2022 aos servidores deste Poder de acordo com a Resolução nº 311/2009 de 17 de agosto de 2009 que seguem: Abel Aparecido 
Ziviani, Adênia Mayara Batista Geraldo, Alairce do Socorro Araújo, Alex Felício de Lima, Aline Roberta Vasques Donadon, 
Alison Henrique da Silva Giz, Ana Paula Topan Junqueira, Anderson Luiz Renzi, Andreia Cristina Manoel, Angelo Mariotto Ca-
ruso, Carina Moreira, Denise Cardozo, Douglas Cícero Leodene Cardoso da Silva, Eliana Martão Hernandes Moreira, Fabiana 
Aparecida Motta Moreno, Gilberto Antonio Comar Junior, Gilmar Aparecido da Silva, Gizella Verardino Bellodi Ferreira, Gonçalo 
Pereira Guedes, Henrique Tel Moretti, Homero Marciano da Silva, Isabela Salazar, Ivomar Gilberto Scarpim, Jairo Teixeira, João 
Luiz Gomes Marciano da Silva, Joice Francielli Nunes Borges, Jose Luis Moiteiro, Leonardo Latorre Matsushita, Lilian Rosa 
Martins, Luiz Carlos dos Santos, Luiz Gustavo Carmelo, Luiz Gustavo Perez Ferreira, Marcelo Henrique Magalhães, Marcelo 
Scavoni, Marco Antonio de Almeida, Marcos Paulo da Silva, Mario Cesar de Oliveira Laffranchi, Matheus Anderson Botelho, 
Matheus Dacal Seguim Amancio, Matheus Yamazaki Andrade, Mauro Ivo Assine, Maykon Caetano da Costa, Natália dos Santos 
Pinto Durante, Nayara Ferreira da Silva Leite, Odair Casari, Patricia Aparecida Rizzo Moraes, Patricia Lais dos Reis, Poliana 
Barbosa Taliberti, Raquel Sbardelotto Sanches, Roberta Lucas Scatolim, Roberto Alessandro Raymundo, Sergio Luis Garcia, 
Silvia Cristina Mazaro Fermino, Simony Franciosi, Solange Mary Fernandes, Sueli de Fatima Grotta, Virginia Aparecida Anto-
nino, William Arruda Zanni.

PORTARIA N° 67, de 04 de janeiro de 2.022 - CONCEDE Licença Prêmio em gozo à servidora Natalia Santos Pinto Durante, 
no período de 25/01/2022 a 08/02/2022.

PORTARIA Nº 68, de 04 de janeiro de 2.022 - CONCEDE Licença Prêmio em Gozo à Servidora Sueli de Fátima Grotta, no 
período de 25 a 28 de janeiro de 2.022.

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 01/2022 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para Registro de Preços, DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE À CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL e COOPERATIVAS para aquisição de placas e medalhas para honrarias, conforme especificações constantes do Anexo I.
O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de Jaboticabal, durante seu expediente normal, res-
peitados os atos normativos vigentes no contexto da pandemia, ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.
Recebimento das Propostas: Dia 1º/02/2022, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 1º/02/2022, após o final da entrega dos envelopes e credenciamento.

TERMO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL

ENQUADRAMENTO FUNCIONAL

Atendendo o que preceitua o artigo 47 da Resolução n° 366, de 07 de dezembro de 2021, expede-se lista nominal de Enquadra-
mento, cientificando o respectivo servidor acerca da situação funcional, conforme o quadro abaixo:

Nome do Servidor Cargo de origem Referência atual Nova Referência

ALEX FELICIO DE LIMA ATENDENTE DE INFORMÁTICA IV-B IV-C

ANA PAULA TOPAN JUNQUEIRA AGENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO IX-B VIII-C

ANDREIA CRISTINA MANOEL ASSISTENTE LEGISLATIVO VI-J VI-L

CARINA MOREIRA SERVENTE I-O I-R

CLAYTON BARONE VIGIA II-L II-O

DENISE CARDOZO ASSISTENTE LEGISLATIVO VI-J VI-L

ELIANA MARTÃO HERNANDES MOREIRA AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO IX-B VIII-C

FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO ASSISTENTE CONTABIL E FINANCEIRO VI-T VI-P

GILMAR APARECIDO DA SILVA MOTORISTA V-Y V-AG

HOMERO MARCIANO DA SILVA ENCARREGADO DE ZELADORIA E MANU-
TENÇÃO VIII-T VII-P

IVOMAR GILBERTO SCARPIM AUXILIAR DE INFORMÁTICA VI-J VI-L

LARISSA SCATOLLIM MATINS AGUIAR SERVENTE I I-A

LEONARDO LATORRE MATSUSHITA PROCURADOR JURÍDICO X IX-A

LUIZ CARLOS DOS SANTOS AGENTE LEGISLATIVO IX-J VIII-L

LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREIRA AGENTE CONTÁBIL E FINANCEIRO IX-B VIII-C

MARCELO HENRIQUE MAGALHÃES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE 
CONTROLE DE PROCESSOS VI-B VI-C

MARCELO SCAVONI VIGIA II-W II-AC

MARCO ANTONIO DE ALMEIDA VIGIA II-L II-O

MARIA PAULA THOMAZ KAWACHI CONTABILISTA IX-I VIII-K

MAURO IVO ASSINE MOTORISTA V-O V-R

MAYKON CAETANO DA COSTA MOTORISTA V V-A

NATÁLIA DOS SANTOS PINTO DURANTE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO VI-B VI-C

NAYARA FERREIRA DA SILVA LEITE SERVENTE I I-A

ODAIR CASARI AGENTE DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS IX-O VIII-P

RAQUEL SBARDELOTTO SANCHES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JURÍDICO VI-B VI-C

ROBERTA SCATOLIM RECEPCIONISTA IV-O IV-R

SERGIO APARECIDO MOITEIRO VIGIA II-I II-K

SERGIO LUIS GARCIA MOTORISTA V-J V-L

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO AGENTE LEGISLATIVO IX-E VIII-F

SOLANGE MARY FERNANDES ATENDENTE IV-O IV-P

SUELI DE FÁTIMA GROTTA SERVENTE I-W I-AB

VIRGINIA APARECIDA ANTONINO ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VI VI-A

O servidor que entender que seu enquadramento tenha sido feito em desacordo com as normas aplicáveis à sua situação funcional 
poderá, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data de publicação desta lista nominal de enquadramento, dirigir à Mesa Diretora 
requerimento de revisão de enquadramento, devidamente fundamentado e protocolado, nos termos do artigo 47 da Resolução nº 
366, de 07 de dezembro de 2021.

ODAIR CASARI
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

estabelecem sintonia co-
nosco a partir que pen-
samentos, sentimentos 
e interesses compatíveis 
com sua faixa vibratória. 
Então... vigiemos, oremos, 
nos transformemos com 
a ferramenta do enfren-
tamento de nossas más 
inclinações e no cumpri-
mento do nosso dever 
junto aos relacionamen-
tos que assumimos na 
vida, perante o próximo, 
diante de Deus.

Foi por esse motivo 
que trouxe a expressão 
“Espíritos Maus” entre 
aspas. Ninguém é mau. 
Mas muitos estão maus. 
Há uma diferença imen-
sa nisso. Nenhum estado 
espiritual é estático, fi xo. 
Basta observarmos a Na-
tureza, criação de Deus, 
de qual nós, seres Espiri-
tuais, fazemos parte. Tudo 
é movimento, progresso, 
vida e amor. Mesmo que, 
aparentemente, diante da 
nossa limitada compreen-
são, não fi que claro para 
nós, é preciso lembrar 
que as Leis Divinas são de 
Justiça, Amor e Caridade.  

Na próxima coluna: 
‘Quem pode afastar um 
Espírito das trevas?”

****
VIBRAÇÕES DO PASSE 

E PARA FLUIDIFICAÇÃO 
DA ÁGUA

Lives: terças às 20h e 
sábados às 18h

Facebook.com/ocon-
soladorjaboticabal

Instagram.com/ocon-
solador.jaboticabal 

Estudo de O Livro dos 
Espíritos – terças, das 20 
às 21h

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

É gravíssima a situ-
ação de centenas ou 
milhares de pacientes 
com doenças mentais, 
como esquizofrenia e 
epilepsia, que estão há 
pelo menos dois meses 
sem receber medica-
mentos pela farmácia 
pública do governo es-
tadual, conhecida como 
Farmácia de Alto Custo. 
São pessoas de Ribeirão 
Preto, da grande região 
e até de outras partes 
do Estado que depen-
dem desses remédios 
para conter as crises, 
que envolvem até mes-
mo risco de morte. Os 
medicamentos são ca-
ros e, sem condições 
de comprar, as famílias 
buscam apoio do poder 
público.

O deputado estadual 
Rafael Silva e o depu-
tado federal Ricardo 
Silva enviaram ofícios e 
estão tentando manter 
contato com todos os 
níveis de governo, pe-
dindo que sejam feitas 
compras emergenciais. 
Os documentos foram 
recebidos nos gabine-
tes do ministro da Saú-
de, do governador de 
São Paulo, do secretá-
rio estadual de Saúde, 
do prefeito de Ribeirão 
Preto, do secretário 
municipal de Saúde e 
do presidente da Repú-

Deputados Rafael e Ricardo Silva cobram governos pela 
falta de remédios para doenças mentais

blica, que já determinou 
providências para re-
solver o assunto às se-
cretarias de Governo, 
Casa Civil e Ministério 
da Saúde.

Um dos medicamen-
tos em falta é a clozapi-
na, para esquizofrenia. 
Só no Hospital das Clí-
nicas de Ribeirão, são 
cerca 200 pacientes 
que fazem uso. Cada 
caixa pode custar até 
300,00. Há pacientes 
que precisam de nove 
caixas por mês, o que 
daria até R$ 2.700,00.

Com a falta do remé-
dio, pacientes dessa 
doença podem perder 
todos os anos de trata-
mento, há crises, sen-
sação de perseguição, 
ouvem vozes, sofrem 
convulsões, se trancam 
e podem cometer todo 
tipo de ato. Alguns es-
tão sendo internados, 
por essas crises, nes-
te momento em que os 
hospitais sofrem com 
aumento de casos de 
Covid e de síndrome gri-
pal.

Ricardo Silva ressalta 
que não é hora de apon-
tar para quem falhou, 
que isso deve, sim, ser 
verifi cado para que não 
haja mais falta, mas que 
o momento é de buscar 

solução. “Os pacientes 
precisam de ajuda, e 
todos os níveis de go-
verno têm o dever de 
atuar, seja federal, seja 
estadual, seja prefeitu-
ra. São eles que contro-
lam a verba pública e 
podem determinar uma 
compra emergencial. 
E isso que estamos co-
brando, de forma ime-
diata. O que não pode-
mos permitir é que as 
famílias sofram, que 
essas pessoas não te-
nham direitos mínimos 
respeitados”, ressalta o 
deputado federal.
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CENTRO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital fi cam convocados todos os associados do 
Centro Espírita Bezerra de Menezes para a Assembléia Geral Ordi-
nária da Instituição, que se realizará no dia 19 de janeiro de 2022, 
às 19:30 horas, em primeira convocação, com a presença de maio-
ria simples dos associados, ou em segunda convocação, as 20:00 
horas, com qualquer número, em sua sede, localizada nesta cidade, 
à Av. Major Novaes, n° 208 - Centro, para deliberarem e votarem 
a seguinte matéria:

1. Aprovar o Relatório Anual de Atividades da Diretoria – Ano 
de 2021.

 2. Aprovar o Balanço Geral Anual da Instituição referente à 
Movimentação Financeira durante o Ano de 2021.

3. Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal – Biênio 
2022/2024.

Jaboticabal, 07 de janeiro de 2022

Vanildo Favoretto
-Presidente-

SOCIEDADE DOS SERVIDORES DA 
UNESP CÂMPUS DE JABOTICABAL

Fundada em 18 de setembro de 1972

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

TEM O PRESENTE EDITAL A FINALIDADE DE CON-
VOCAR A TODOS OS ASSOCIADOS DA SSUJ, QUITES 
COM SUAS OBRIGAÇÕES ASSOCIATIVAS,  PARA AS-
SEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO 
DIA 28/01/2022, ÀS 14h, NO ANFITEATRO I DA UNESP, 
ONDE SERÃO DISCUTIDOS E DELIBERADOS OS AS-
SUNTOS CONSTANTES DA PAUTA, QUE SE SEGUE:

1) APROVAÇÃO DO BALANCETE;
2) ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO 

CONSELHO FISCAL

A ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA REUNIR-SE-
-À EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM  METADE MAIS 
UM DOS ASSOCIADOS E EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, 
UMA HORA MAIS TARDE, COM QUALQUER NÚMERO 
DE ASSOCIADOS.

    

JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA
Presidente 
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Com o fechamento 
das contas do mês de 
dezembro de 2021, a 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal garantiu a 
devolução de mais R$ 
601.323,18, que retor-
nam aos cofres mu-
nicipais. A entrega do 
cheque simbólico foi 
feita pela presidente da 
Casa, Renata Assirati 
(PSC), juntamente com 
os vereadores Gregório 
Casagrande (SOLIDA-
RIEDADE), Dr. Edu Fene-
rich (MDB), Daniel Rodri-
gues (PSDB), Gilberto de 
Faria (MDB), Prof. Jonas 
(REPUBLICANOS), Dr. 
Mauro Cenço (PODE), 
Profa. Paula (PT), Paulo 
Henrique Advogado (PA-
TRI), Ronaldinho (PATRI) 
e Val Barbieri (PRTB), 
ao prefeito municipal, 
Prof. Emerson Camar-
go (PATRI), na sede do 
Legislativo, na noite de 
quarta-feira (05/01), 
logo após o término da 
sessão extraordinária 
em que foram aprova-
dos dois projetos.

Com a devolução da 
fração do último duodé-
cimo, o valor total que 
retorna aos cofres do 
Município alcança a ci-

Câmara de Jaboticabal devolve mais R$ 600 mil aos 
cofres públicos; total chega a R$ 4.2 milhões

fra de R$ 4.2 milhões, 
fruto de diversas medi-
das de austeridade to-
madas ao longo de 2021 
para garantir a maior 
economia possível para 
somar ao enfrentamen-
to do novo coronavírus. 
Entre as ações tomadas 
na Câmara Municipal 
estão a renegociação 
com fornecedores para 
o não reajuste infl acio-
nário previsto em con-
tratos; a diminuição das 
licitações para o míni-
mo possível; a redução 
dos valores de diárias 
para vereadores e ser-
vidores em viagem fun-
cional; o corte de horas 
extraordinárias de ser-
vidores; entre outros.

De acordo com o 
prefeito, o valor de R$ 
601.323,18 será des-
tinado para ajudar na 
compra de um mamó-
grafo para o município.  
“Não dá pra comprar o 
aparelho integral, por-
que um aparelho de últi-
ma geração custa caro, 
mas queremos fazer 
com que esse recurso 
seja destinado para a 
compra do mamógrafo, 
para que a gente não te-
nha mais as esperas de 

fi las quilométricas das 
nossas queridas mu-
lheres do município, que 
passam muitas vezes 
anos e anos esperando 
mamografi a. A outra 
contrapartida, vamos 
tentar com recursos 
próprios”, manifestou o 
Chefe do Executivo. Ain-

da segundo Prof. Emer-
son Camargo, o apare-
lho deve ser instalado 
no novo Centro de Saú-
de. “Se Deus nos aben-
çoar, esperamos que 
no prazo de 14 ou 15 
meses o novo Centro de 
Saúde esteja pronto”, 
almeja o prefeito.

Ainda no início de 
2021, a Câmara já ha-
via antecipado a devo-
lução de R$ 100 mil, que 
foram destinados para 
a reforma do laborató-
rio microrregional Dr. 
Alfredo Paschoal Cala-
rota; outros R$ 3.5 mi-

lhões, entregues no dia 
23 de dezembro do ano 
passado, que, conforme 
o Poder Executivo, de-
verão ser utilizados na 
construção do Ambula-
tório Médico Municipal 
de Especialidades, no 
bairro Sanbra.

O município de Ja-
boticabal registrou, ao 
longo de 2021, um sal-

Jaboticabal registrou saldo positivo superior a 700 novas vagas de 
emprego em 2021; número é sete vezes maior se comparado a 2019

do positivo de 723 no-
vas vagas de trabalho. 
No total, foram 6.677 

demissões frente a ou-
tras 7.400 admissões. 
Em 2019, ano anterior 

ao início da pandemia 
do novo coronavírus 
no Brasil, o saldo foi de 

apenas 103 novas va-
gas. Já em 2020, o saldo 
foi de 187 novas opor-
tunidades. Os dados são 
do CAGED – Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados.

“São números positi-
vos e que apresentam a 
retomada da economia. 
A administração muni-
cipal tem trabalhado na 
desburocratização do 
setor produtivo e bus-
cado formas de atrair 
novos investimentos em 
Jaboticabal. O anúncio 
recente da chegada de 
um grande superataca-
do no município e que 
irá gerar no mínimo 150 
empregos diretos ilus-
tra bem que o governo 
tem trabalhado e acer-
tado em suas ações”, 
comentou o prefeito, 
Prof. Emerson Camar-
go.

Para o Secretário de 
Indústria, Comércio e 

Turismo, Lucas Ramos, 
as oportunidades de-
vem aumentar ao lon-
go de 2022. “Também 
estamos trabalhando 
na qualifi cação da mão 
de obra. Em conversas 
com os empresários de 
Jaboticabal, por muitas 
vezes eles abrem opor-
tunidade de trabalho, 
mas não encontram 
qualifi cação profi ssio-
nal. Portanto, junto ao 
SEBRAE e SENAI, se-
guiremos qualifi cando 
nossos jovens”, emen-
dou.

A Prefeitura de Jabo-
ticabal divulga em seu 
site ofi cial e nas redes 
sociais as oportuni-
dades de trabalho por 
meio do PAT – Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador, assim como os 
cursos, quando disponí-
veis. Acompanhe em ht-
tps://www.jaboticabal.
sp.gov.br/vagas-pat-
-jaboticabal


