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*Escola de Artes de Jaboticabal apresenta plano de 
descentralização focado nas EMEBs do município e 

deve chegar aos bairros em breve*
Você já imaginou a Escola de Artes além dos 

seus muros e atual espaço físico? Essa é a pro-
posta apresentada na sexta-feira (01/04) pela 
administração municipal. O plano é que a Escola 
de Artes Prof. Francisco Berlingieri Marino saia 
da sua limitação no centro de Jaboticabal e che-
gue até a comunidade e bairros mais afastados 
por meio das 11 EMEBs – Escolas Municipais de 
Ensino Básico da cidade e pela ONG Fênix e CE-
VER. 

Lions Clube de Jaboticabal: presidente do Legislativo participa 
de inauguração da nova sede e visita do Casal Governador

Prefeito Emerson Camargo e Renata 
Assirati prestigiaram a Reunião Festiva 
com diretores e membros do Lions Clube 
e conheceram a nova sede após reforma 

A presidente do Legislativo, Renata Assirati, 
participou na noite de 1º de abril, sexta-feira, da 
Reunião Festiva pela visita ofi cial do casal Go-
vernador do Distrito LC-6, PDG MJF Glauber Go-
mes da Silva e MJF Alessandra Zotareli Gomes 
da Silva. Além da visita ofi cial do casal governa-
dor, também houve a inauguração da sede do 
Clube.

*Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson Camargo faz solicitação 
ao DETRAN-SP por mais recapeamento, sinalização de solo, 

redutores de velocidade, entre outros*
O prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson 

Camargo esteve em São Paulo na quinta-
-feira (07/04) e solicitou, junto ao DETRAN/
SP, por meio do seu diretor-presidente, Net-
to Mascellani, a participação do município 
no “Programa Respeito À Vida”. O programa 
destina recursos para recapeamento, si-
nalização de solo, redutores de velocidade, 
entre outros itens.
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Tudo passa... Construa o que fi ca.

Temos sido sacudidos 
– todos nós, mesmo que 
não percebamos – por 
situações estarrecedo-
ras, inversões de valo-
res, valorização do que 
é passageiro, efêmero... 

Precisamos desper-
tar para o que fi ca. E 
a única coisa que per-
manece é o Patrimônio 
Espiritual. Precisamos 
abrir os olhos para de-
sapegarmos hoje, cons-
truindo o que realmente 
vai importar amanhã. 

Trago, do Espírito Em-
manuel, esse texto rico, 
consolador e alerta-
dor... Refl itamos! Até a 
próxima semana! 

“Todas as coisas, na 
Terra, passam... Os dias 
de difi culdades, passa-

rão... Passarão também 
os dias de amargura e 
solidão... As dores e as 
lágrimas passarão. As 
frustrações que nos 
fazem chorar... um dia 
passarão. A saudade 
do ser querido que está 
longe, passará.

Dias de tristeza... Dias 
de felicidade... São li-
ções necessárias que, 
na Terra, passam, dei-
xando no espírito imor-
tal as experiências acu-
muladas.

Se hoje, para nós, é 
um desses dias repletos 
de amargura, paremos 

um instante. Elevemos 
o pensamento ao Alto, e 
busquemos a voz suave 
da Mãe amorosa a nos 
dizer carinhosamente: 
isso também passará...

E guardemos a cer-
teza, pelas próprias 
difi culdades já supe-
radas, que não há mal 
que dure para sempre. 
O planeta Terra, seme-
lhante a enorme embar-
cação, às vezes parece 
que vai soçobrar diante 
das turbulências de gi-
gantescas ondas. Mas 
isso também passará, 
porque Jesus está no 
leme dessa Nau, e se-

gue com o olhar sereno 
de quem guarda a cer-
teza de que a agitação 
faz parte do roteiro evo-
lutivo da humanidade, 
e que um dia também 
passará...Ele sabe que 
a Terra chegará a porto 
seguro, porque essa é a 
sua destinação. 

Assim, façamos a nos-
sa parte o melhor que 
pudermos, sem esmo-
recimento, e confi emos 
em Deus, aproveitan-
do cada segundo, cada 
minuto que, por certo... 
também passarão...”

Tudo passa..........exce-
to DEUS! Deus é o sufi -
ciente!”

****
VIBRAÇÕES DO PAS-

SE E PARA FLUIDIFICA-
ÇÃO DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjabo-
ticabal

Terças, às 20h - Estu-
do de O Livro dos Espí-
ritos

Sábados, às 18h - Co-
mentário e Refl exão do 
Evangelho

*Prefeitura de Jaboticabal libera o uso obrigatório da 
máscara; item só será obrigatório no transporte público e em 
unidades de serviço de saúde, seguindo o decreto estadual*

A Prefeitura de Ja-
boticabal liberou a 
partir deste sábado, 
9 de abril, o uso obri-
gatório da máscara. 
O item seguirá como 
obrigatório apenas 
no transporte públi-
co e nas unidades 
de serviço de saúde, 
como diz o decreto 
do Governo do Esta-
do de São Paulo. 

O município man-
teve o uso obriga-
tório da máscara 
por mais um perío-
do além do governo 
estadual preocupa-
do com um possível 
aumento de casos, 
como aconteceu em 

dezembro e janei-
ro. Com o avanço da 
vacinação e sem re-
gistro de casos nos 
últimos quatro dias, 
o item foi liberado do 
seu uso obrigatório. 

Jaboticabal já apli-
cou aproximada-
mente 174 mil do-
ses de vacinas entre 
primeira, segunda e 
dose adicional, tota-
lizando assim quase 
88% da sua popula-
ção. Mais de 62 mil 
pessoas estão com 
pelo menos duas do-
ses e mais de 43 mil 
com a dose adicio-
nal.

SÍTIO PRÓXIMO DE RIBEIRÃO PRETO 
5.30 Alqueires 1.800.000.

Vendo sítio muito bom , entre Sertãozinho  e Dumont.  5.30 
alqueires,  duas casas,  energia: transformador novo. Energia trifá-
sica, curralama, brete e represa. 

Muito boa água poço, caixa d’água, confi namento,  chiqueiro 
para 600 cabeça de porcos, córrego no fundo, todo plano  perto do 
asfalto,  perto Sertãozinho,  perto de Dumont.  Sítio há mil metros 
do Hotel Fazenda Vista Alegre. Serve para cana, serve para amen-
doim, serve para gado de leite e para criação de peixes. 

R$ 1.800.000,00.
Aceito pick up como parte de pagamento. Documentação em 

ordem. Particular  - 16 - 974007711

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 80/2022

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

EXONERA, a pedido, o Assessor de Gabinete Matheus Anderson Botelho, lotado 
no Gabinete da Vereadora Val Barbieri a partir de 06 de abril de 2022 (trabalhado), 
com fundamento no art. 66 da Lei 3736/2008, observados os termos da Resolução nº 
366, de 07 de dezembro de 2021.

Jaboticabal, 05 de abril  de 2.022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 81/2022

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

NOMEIA, a partir de 07 de abril de 2022, a Assessora de Gabinete Samira Ismael, 
lotada no Gabinete da Vereadora Val Barbieri, com fundamento no artigo 12, inciso II, 
da Lei 3736/2008, observados os termos da Resolução nº 366, de 07 de dezembro 
de 2021.

Jaboticabal, 05 de abril  de 2.022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 82/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora MARIA PAULA THOMAZ KAWACHI, lotada 
no Departamento Contábil e Financeiro, Licença Prêmio em gozo, de 11/04/2022 a 
25/05/2022, referente ao 4º período aquisitivo (29/12/2012 a 28/12/2017), conforme 
Processo RD 216/2021.

Jaboticabal, 08 de abril  de 2.022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 783 DE 22 DE MARÇO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber 
que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 04 de abril de 2.022,
aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboti-
cabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Concede Título de Honra ao Mérito ao Grupo Rodo Jaboti pelos seus 55 anos de fu dação 
e serviços prestados ao nosso Município de Jaboticabal, nosso Estado e nosso País.

Autoria: PAULO HENRIQUE ADVOGADO

Art. 1º Fica concedido Título de Honra ao Mérito ao Grupo Rodo Jaboti pelos seus 
55 anos de fundação e serviços prestados ao nosso Município de Jaboticabal, nosso 
Estado e nosso País.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Munici-
pal 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.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 06 de abril de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 06 de abril de 2022.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

PORTARIAS

Nº 90, DE 05 DE ABRIL DE 2022 - Decreta Ponto Facultativo na Câmara Municipal de 
Jaboticabal nos dias 14 e 22 de abril de 2022.
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 EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003585-19.2018.8.26.0291 A MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA ALCEDINA DE AMORIM SILVA, 
Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 52.718.527-9, CPF 346.222.921-49, com endereço à Rua Maria Sebastiana Campos, 230, 
Centro-Sul, CEP 78110-129, Varzea Grande - MT e JOSÉ MARIA ALVES DA SILVA, Brasileiro, Casado, Armador, RG 11.443.099-8, 
CPF 002.434.568-75, com endereço à Rua Maria Sebastiana Campos, 230, Centro-Sul, CEP 78110-129, Varzea Grande - MT, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Morada do Campo Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
alegando, em síntese, que no dia 15 de Julho de 2012, o Executado firmou com a credora, ora Exequente, Instrumento Particular de 
Venda e Compra de Imóvel com Parcelamento de Preço e Alienação Fiduciária em Garantia, sob o nº 026319. Ocorre, contudo, que o 
parcelamento objeto do Instrumento Contratual supra descrito, encontra-se vencido e não pago desde Janeiro de 2014, incidindo-se 
desde então os encargos contratuais de inadimplemento, quais sejam: Correção Monetária; Juros moratórios a taxa de 1% (um por 
cento) ao mês; e, Multa de 2% (dois por cento), incidentes sobre o valor do débito. Encontrando se o(s) executado(s) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo 
de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida especificada na inicial no 
valor de R$ 36.797,18 devidamente atualizada, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar 
de dez por cento. O(a) executado(a) deverá ficar ciente de que, nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de 
pagamento integral do débito, no prazo declinado, os honorário advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, 
também, a possibilidade de opor embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais 
relevante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no lugar 
dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá requerer o parcelamento do restante em 
até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao mês, ficando advertido(a)(s) que a rejeição dos 
embargos ou o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte 
contrária, além de outras penalidades previstas em lei. Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo apresentados embargos 
à execução, o(s) réu(s) será(ão) considerado(s) revel(is), caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado esta cidade de Jaboticabal, aos 21 de março de 2022.

*Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson Camargo faz solicitação 
ao DETRAN-SP por mais recapeamento, sinalização de solo, 

redutores de velocidade, entre outros*

O prefeito de Jabo-
ticabal, Prof. Emer-
son Camargo este-
ve em São Paulo na 
quinta-feira (07/04) 
e solicitou, junto ao 
DETRAN/SP, por 
meio do seu diretor-
-presidente, Netto 
Mascellani, a par-
ticipação do muni-
cípio no “Programa 
Respeito À Vida”. O 

programa destina 
recursos para re-
capeamento, sinali-
zação de solo, redu-
tores de velocidade, 
entre outros itens.

“Estive ao lado do 
meu amigo e irmão, 
Neto Mascellani, que 
inclusive foi um dos 
que contribuiu para 
a chegada do Poupa-

tempo no nosso Ja-
boticabal Shopping, 
para termos acesso 
ao Respeito À Vida. É 
um programa impor-
tante para contribuir 
no nosso trânsito, 
com uma melhor pa-
vimentação, sinali-
zação e segurança”, 
afirmou o prefeito, 
Prof. Emerson Ca-
margo.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - UNESP
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

E VETERINÁRIAS - FCAV

AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE 
PRESENCIAL Nº 01/2022-FCAV

Acha-se aberto na FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E VETERINÁRIAS - FCAV/UNESP - CÂMPUS DE 
JABOTICABAL, o EDITAL de Licitação na modalidade 
CONVITE PRESENCIAL Nº 01/2022-FCAV, PROCESSO Nº 
1952/2020-FCAV, objetivando a PERMISSÃO DE USO SIM-
PLES E ONEROSA DE ÁREA DE 99 M² DO IMÓVEL DENO-
MINADO “CANTINA CENTRAL” DESTINADO À EXPLO-
RAÇÃO DO RAMO DE LANCHONETE E CONGÊNERES. 

A Sessão Pública se dará no dia 19 DE ABRIL DE 2022 a par-
tir das 9 HORAS, na Sala de Licitações da Seção Técnica de Ma-
teriais, localizada no Prédio Central da FCAV/UNESP - Câmpus 
de Jaboticabal, na Via de Acesso Prof Paulo Donato Castellane, 
s/nº, em Jaboticabal, Estado de São Paulo. 

O EDITAL na íntegra poderá ser obtido gratuitamente, até o 
último dia útil anterior à licitação, mediante identifi cação (razão 
social, CNPJ, RG/CPF, endereço, telefone e e-mail), no horário 
das 8 às 11 h e das 14 às 17 h, na Seção Técnica de Materiais, no 
endereço acima, fone: (16) 3209-7140 / 3209-7132, via e-mail: 
materiais.fcav@unesp.br. As informações estarão disponíveis no 
sítio https://ape.unesp.br/licitacao/.

“O Respeito À Vida 
é um programa novo 
do DETRAN, que vem 
fazer intervenções 
viárias para salvar-
mos vidas, diminuir 
o número de aci-
dentes e evitar tan-
tas perdas. Agora, 
mais uma vez juntos 
com Jaboticabal, fa-
remos essas reali-
zações. Vamos tra-
balhar muito para 
que logo as obras 
aconteçam em Jabo-
ticabal”, comentou o 
diretor-presidente 
do DETRAN/SP, Neto 
Mascellani. 

O que é o Progra-
ma Respeito À Vida?

A mobilidade segu-
ra é uma das prio-
ridades do Governo 
do Estado. Por esse 
motivo, o Programa 
Respeito à Vida foi 

criado para atuar na 
viabilização de ações 
com foco na redução 
de acidentes e fatali-
dades de trânsito.

Gerido pela Secre-
taria de Governo, en-
volve mais oito pas-
tas da administração 
estadual: Educação, 
Segurança Públi-
ca, Saúde, Logísti-
ca e Transportes, 
Transportes Metro-
politanos, Desenvol-
vimento Regional, 
D e s e n v o l v i m e n t o 
Econômico e Direitos 
da Pessoa com Defi-
ciência.

O Respeito à Vida 
também é respon-
sável pela gestão do 
Infosiga SP, sistema 
pioneiro no Brasil e 
que publica mensal-
mente estatísticas 
sobre acidentes fa-
tais de trânsito nos 
645 municípios do 
Estado. Em outra 

frente de atuação, o 
programa mobiliza 
a sociedade civil por 
meio de parcerias 
com empresas e as-
sociações do setor 
privado, além de en-
tidades da sociedade 
civil.

Para prevenir aci-
dentes em vias ur-
banas, o Programa 
Respeito à Vida e De-
tran.SP promovem 
convênios com mu-
nicípios para a rea-
lização de interven-
ções de engenharia 
e ações de educação 
e fiscalização. Atu-
almente, 304 cida-
des são parceiras do 
programa e R$ 200 
milhões em recur-
sos provenientes de 
multas do Detran.SP 
beneficiam 96% da 
população.

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária que se 
realizará no dia 29 de abril de 2022, às 8:00 horas, na sede social da companhia, na Avenida 
Aristides Bellodi, nº 100 - Jardim São Marcos, em Jaboticabal (SP), a fi m de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: a) tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31/12/2021; b) Deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; c) Eleição dos membros da Diretoria 
para o triênio 2022/2025, e fi xação de seus honorários; d) Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal seus respectivos suplentes e fi xação de seus honorários. Encontram-se à disposição dos 
senhores acionistas, na sede social da companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei 6404/76, relativos ao exercício social objeto da Assembleia. 

Jaboticabal, 25/3/2022. Ass. Dr. Paulo Miki Junior - Diretor Presidente. (26/3, 2/4 e 9/4).

Campanha Benefi cente
Com a necessidade 

de angariar recursos 
para a manutenção de 
suas atividades o Cen-
tro Espírita Universal 
realiza a *Campanha 
Benefi cente* por meio 
da venda de Pizzas se-
mi-prontas.

São dois sabores de 
pizzas - Calabresa e 
Muçarela, que devem 
ser retiradas pelo sis-
tema Drive-Thru na 
Sede do Centro Espíri-
ta Universal, Av. José 
da Costa nº1109/1119 
Bairro Aparecida - Ja-
boticabal SP, https://
maps.app.goo.gl

/2gpqCDaRrKWY
Kuf59 
  Dia 07/05/2022  

(sábado),
 11h às 15h. 
Cada pizza custa 

R$35,00 
Caso você possa aju-

dar a vender, oferecen-
do para seus Amigos e 
Familiares,  cada talão 
contém 05 unidades de 
Pizzas. Favor entrem 
em contato via What-
sApp (16)996178605 
que será enviado os 
talões até a sua resi-
dência. 

“Contamos com a 
sua ajuda”.
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Precisa de contador para abrir sua 
empresa? A abertura de empresa aqui é mais 

simples! 
Para quem quer abrir uma micro ou peque-

na empresa é essencial, nesse primeiro passo 
contar com a ajuda de contador. 

Contrate uma empresa que tem experiência 
e iniciativa para cuidar do seu negocio.

ESTAMOS RECRUTANDO!

Para a cidade de Monte Alto-SP
HBA Hutchinson Brasil Automotive Ltda Recruta candidatos para vaga:

Pessoa com Deficiência - PRODUÇÃO 
Requisitos da Vaga:

Formação Mínima: Ensino Fundamental Completo;
Possuir Laudo Médico;

Encaminhar o currículo no Setor de Recrutamento e Seleção - F1 

E-mail:  gilvaniapereira@hutchinson.com.br ou 
regianegarcia@hutchinson.com.br

*“Programa Recomeça”, que visa possibilitar acesso a 
créditos a juros mais baixos aos MEIs, além de micro e 
pequenas empresas, é aprovado na Câmara Municipal*

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal aprovou 
na noite de segunda-fei-
ra (04/04) o Projeto de 
Lei n° 211/2022, envia-
do pelo Poder Executivo, 
que criou o “Programa 
Recomeça”, do governo 
municipal. O programa 
visa possibilitar o aces-
so a créditos fi nanceiros 
a juros mais baixos aos 
MEIs - microempreen-
dedores individuais ca-
dastrados e ativos no 

município de Jabotica-
bal, além de micro e pe-
quenas empresas para 
fomentar o desenvolvi-
mento local. Vale ressal-
tar que as operações se-
rão concedidas somente 
em cooperativas de cré-
dito de Jaboticabal.

“Agradeço aos vere-
adores que votaram e 
aprovaram o projeto. A 
pandemia do novo coro-
navírus trouxe difi culda-

des imensas em todos os 
setores, sendo que mui-
tos acabaram fechando 
as portas e outros estão 
tentando se reencontrar. 
O ‘Programa Recome-
ça’ é uma oportunidade 
oferecida aos nossos 
empreendedores para 
recomeçarem seus ne-
gócios”, comentou o pre-
feito, Prof. Emerson Ca-
margo.

O prazo para paga-

mentos dos fi nancia-
mentos concedidos com 
garantia do “Programa 
Recomeça” será de até 
36 meses, com carência 
de até seis meses, com 
taxas de juros inferiores 
àqueles praticadas pelas 
instituições fi nanceiras 

participantes, e poderão 
ser utilizadas em investi-
mentos, para microem-
preendedores individu-
ais, e em capital de giro 
e/ou investimento para 
empresas classifi cadas 
como microempresas ou 
empresas de pequeno 

porte. A taxa de conces-
são do aval, os valores 
percentuais, formas e 
condições de pagamen-
to, e demais condições 
de operacionalização do 
programa serão regula-
mentados por Decreto.
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Lions Clube de Jaboticabal: presidente do Legislativo participa 
de inauguração da nova sede e visita do Casal Governador

Prefeito Emerson Camargo e Renata Assirati prestigiaram a Reunião Festiva com 
diretores e membros do Lions Clube e conheceram a nova sede após reforma 

A presidente do Le-
gislativo, Renata Assi-
rati, participou na noite 
de 1º de abril, sexta-
-feira, da Reunião Fes-
tiva pela visita ofi cial 
do casal Governador 
do Distrito LC-6, PDG 
MJF Glauber Gomes 
da Silva e MJF Ales-
sandra Zotareli Gomes 
da Silva. Além da visita 
ofi cial do casal gover-
nador, também houve 
a inauguração da sede 
do Clube.

Renata Assirati es-
teve presente junta-
mente com seu espo-
so, Carlos Assirati, o 
prefeito de Jabotica-
bal, Prof.  Emerson Ca-
margo e a esposa Cris 
Scarparo, onde foram 
recepcionados pelo 
casal presidente AL 
2021/2022, Prof. An-
drigo Barbosa de Nar-
di e Caroline Pigatto de 
Nardi, além de toda a 
diretoria. 

As autoridades pre-
sentes e a diretoria 
destacaram sobre a 
importância do Lions 
Clube para Jabotica-
bal. Renata Assirati 
também lembrou, du-
rante a sua fala aos 
presentes, da impor-
tância do Lions para 
sociedade e, principal-
mente, para a Irman-
dade da Santa Casa de 
Misericórdia de Jabo-
ticabal (HMSI). 

“Gostaria de para-
benizar primeiramen-
te o casal presidente, 
da gestão 2021/2022, 
Prof. Andrigo e Caro-
line, além de toda a 
sua diretoria, e a visi-
ta à nossa Jaboticabal 
do casal Governador 
Glauber e Alessandra. 
Estivemos juntos com 
o nosso prefeito Prof. 
Emerson Camargo e 
sua esposa Cris. Muito 
obrigada pelo convi-
te. Foi realmente uma 
noite muito especial 
em que tive a oportu-
nidade de agradecer 
por tudo que o Lions 
faz para a nossa Santa 
Casa e  toda a socie-
dade”, destaca Renata 
Assirati, que comple-
menta sobre a Santa 
Casa. 

“Temos muito que 
agradecer o que o 
Lions Jaboticabal fez 
pela nossa Santa Casa. 
O Lions Internacio-
nal, juntamente com o 
Lions de Jaboticabal, 
reformaram a nos-
sa Maternidade. Uma 
obra que fi cou linda e 
de acordo com as ne-
cessidades para uma 
maternidade realmen-
te moderna. A inaugu-
ração aconteceu em 
janeiro de 2019, mas 
logo, infelizmente, veio 
a pandemia e a Ala Co-
vid-19 fi cou instalada 
na nova maternidade. 
O que seria deste mo-

mento em que passa-
mos se não tivesse sido 
esta reforma do Lions? 
Uma história que fi -
cou marcada na nossa 
Santa Casa.  São histó-
rias importantes como 
esta que demonstram 
o que o Lions repre-
senta para a nossa ci-
dade”, reafi rma Renata 
Assirati. 

Em setembro de 
2022, o Lions Clube 
de Jaboticabal come-
mora 60 anos de fun-
dação e de histórias. 
A presidente da Casa 
de Leis está apresen-
tando Projeto de De-
creto Legislativo de 
nº 44/2022, em que 
homenageará a ins-
tituição pelo seu ani-
versário. O projeto já 
está em tramitação no 
Legislativo e irá para 
aprovação na próxi-
ma Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal, 
que acontecerá no dia 
18 de abril. 

“Sendo aprovado, 
será um imenso prazer 
homenagear o nosso 
Lions de Jaboticabal, 
pois são 60 anos de 
histórias grandiosas. 
Parabéns a todos os 
envolvidos”, ressalta 
Renata Assirati. 

O prefeito de Jabo-
ticabal, Emerson Ca-
margo, também des-
taca a importância do 
Lions para o município 
e, principalmente, no 
período da pandemia. 

“É um prazer enorme 
inaugurar este espaço 
maravilhoso do Lions, 
que representa as 
ações humanitárias, 
de dignidade, a luta 
pela ética, a luta pela 
fraternidade, fazendo 
sempre o bem ao pró-
ximo, como traz em seu 
lema. É uma alegria 
grande receber o Ca-
sal Governador. Apro-
veito para parabenizar 
o casal presidente e 
toda a diretoria. O nos-
so Lions realizou um 
trabalho em Jabotica-
bal em que salvaram 
muitas vidas no perío-
do mais crítico que ti-
vemos, nos anos 2020 
e 2021, devido a pan-
demia, e com recurso 
do Lions, pudemos ter 
em Jaboticabal a Ala 
Covid, onde tivemos 
diversos pacientes re-
cuperados e que hoje 
estão ao lado de suas 
famílias. São ações 
como estas que fazem 
com que uma institui-
ção como o Lions Clube 
permaneça trazendo o 
que há de melhor para 
o município”, destaca o 
prefeito Emerson Ca-
margo em entrevista 
durante o evento. 

Confi ra a atual dire-
toria do Lions Clube de 
Jaboticabal 

Presidente – Andrigo 
Barboza de Nardi

Past – Presidente – 
José Francisco Pena-

riol 
1º Vice-presidente 

– Sandro Carvalho de 
Araújo 

2º Vice-presidente – 
Juliano Lazaretti 

3º Vice-presidente – 
Luciano Bianco 

1º Secretário – Gus-
tavo Luís dos Santos 

2º Secretário – Ro-
berto Martucci 

1º Tesoureiro – Antô-
nio Carlos Ijanc 

2º Tesoureiro – Sau-
lo André Silva 

Diretor Social – José 
Antonio Fernandes Ju-
nior 
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Plenário aprova 13 projetos em sessões 
ordinária e extraordinária

*Prefeitura de Jaboticabal lança a “Carteira de Identifi cação 
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”*

O plenário da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal aprovou o total 
de 13 projetos em ses-
sões ordinária e extra-
ordinária, na noite de 
segunda-feira (04/04). 
Do total das proposi-
ções, duas foram inclu-
ídas para votação por 
requerimento assinado 
pela maioria dos vere-
adores, dispensando 
a tramitação pelas co-
missões permanentes 
da Casa.

O primeiro item vo-
tado da noite, em úni-
co turno, e aprovado 
por unanimidade, foi o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 41/2022, 
de autoria do vereador 
Paulo Henrique Advo-
gado, que concede Tí-
tulo de Honra ao Mérito 
ao Grupo Rodo Jaboti 
pelos seus 55 anos de 
fundação e serviços 
prestados ao município.

Na sequência, os ve-
readores discutiram, 
votaram e igualmente 
aprovaram por una-
nimidade, com qua-
tro emendas de reda-
ção, o Projeto de Lei nº 
94/2021, de autoria da 
vereadora Dra. Andréa 
Delegada, que institui 
o estatuto da desbu-
rocratização no muni-
cípio de Jaboticabal. O 
PL estabelece normas 
básicas para a simplifi -
cação de atos adminis-
trativos no âmbito do 
serviço público. O texto 
dispensa, entre outros, 
a exigência de reconhe-
cimento de fi rma e de 

A Prefeitura de Ja-
boticabal lançou na 
tarde de segunda-
-feira (04/04) a Car-
teira de Identificação 
da Pessoa com Trans-
torno do Espectro Au-
tista. O evento acon-
teceu no auditório 
do Paço Municipal. A 
carteirinha facilita o 
contato em casos de 
emergências, auxilia 
na identificação da 
pessoa com autismo e 
garante atendimento 

autenticação de cópia 
de documento, fi can-
do as conferências de 
fi rma e atestado de au-
tenticidade a cargo do 
agente público na pres-
tação do serviço.

Os parlamentares 
também aprovaram por 
unanimidade dois pro-
jetos de autoria do Exe-
cutivo Municipal pre-
vistos na Ordem do Dia 
original. São eles: o Pro-
jeto de Lei nº 160/2021, 
aprovado com uma 
emenda apresentada 
pelo vereador Paulo 
Henrique Advogado, 
que assegura, entre 
outros, redução da jor-
nada de trabalho de até 
25%, sem prejuízo da 
remuneração, ao ser-
vidor público com defi -
ciência, titular de cargo 
efetivo, para tratamen-
to médico ou realização 
de processo terapêuti-
co. O mesmo é proposto 
aos servidores públicos 
de provimento efetivo 
que tenham dependen-
tes com defi ciência e 
que necessitem de tra-
tamento ou processo 
terapêutico; e o Projeto 
de Lei nº 208/2022, que 
cria a Comissão Perma-
nente de Levantamen-
to e Avaliação de Bens 
Móveis e Imóveis do pa-
trimônio público muni-
cipal, que terá entre as 
atribuições, a de avaliar 
bens móveis e imóveis 
objetos de desapropria-
ção, venda permuta ou 
aquisição; diligenciar 
junto ao proponente, 
com vistas à obtenção 
de informações com-

plementares e verifi ca-
ção da regularidade do 
bem; entre outros.

De forma unânime 
também foram apro-
vados o Projeto de Lei 
nº 205/2022, de auto-
ria da vereadora Dra. 
Andréa Delegada, que 
institui e cria no Calen-
dário Ofi cial de Eventos 
do Município o “Liquida 
Jabuka”, a acontecer 
anualmente no segundo 
sábado de março; o Pro-
jeto de Lei nº 206/2022, 
de autoria do vereador 
Ronaldinho, que deno-
mina de “Wilson Carlos 
Palazzo” o Centro de 
Referência de Assistên-
cia Social 4 (CRAS 4) a 
ser instalado no muni-
cípio; o Projeto de Lei nº 
207/2022, que autori-
za o Poder Executivo a 
alienar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Parque 
1º de Maio, à Joseli Apa-
recida Garcia;  o Projeto 
de Lei nº 209/2022, de 
autoria da vereadora 
Dra. Andréa Delegada, 
que declara de Utilida-
de Pública a Câmara 
de Dirigentes de Lojis-
tas;  o Projeto de Lei nº 
210/2022, de autoria 
do vereador Paulo Hen-
rique Advogado, que 
denomina de “Mara Re-
gina Macedo Pinto Nie-
res” a unidade de Apoio 
do CRAS, que será ins-
talado no Distrito de 
Córrego Rico; o Proje-
to de Lei nº 212/2022, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone, que 
institui e inclui no Ca-
lendário Ofi cial de Even-

prioritário. 

“A importância da 
carteirinha é a con-
quista de uma política 
pública. Quem já tem 
os direitos garantidos 
e constituídos, ago-
ra poderá apresentar 
essa conquista onde 
estiver. É uma segu-
rança para manter 
os seus direitos man-
tidos e respeitados. 
Essas pessoas não 
estão recebendo pri-

vilégio ou benefício, 
mas apenas o que é de 
direito delas”, comen-
tou o prefeito, Prof. 
Emerson Camargo.

Segundo o diretor 
do Departamento Mu-
nicipal da Pessoa com 
Deficiência, Ronaldo 
Bolognnezi, a entre-
ga da carteirinha se-
gue a Lei Municipal N° 
5.053/2009. “A car-
teirinha tem a finali-
dade de garantir os 

direitos, gerar identi-
ficação, além de ter-
mos banco de dados 
para oferecermos po-
líticas públicas para 
as pessoas com autis-
mo”, comentou.

O evento contou com 
a presença das famí-
lias, como da mãe e 
professora, Alessan-
dra Augusto Araújo. 
“Para uma mãe, essa 
carteirinha vai ajudar 

muito com as caras 
feias que enfrentamos 
a cada vez que nosso 
filho entra em crise, 
seja onde estivermos. 
As pessoas não sa-
bem o que está acon-
tecendo e não sabem 
que seu filho é autis-
ta. É mais uma vitó-
ria que só está come-
çando, porque ainda 
há muito pela frente. 
Os autistas possuem 
muitos direitos que, 

por inúmeras vezes, 
nem nós, pais, sabe-
mos”, comentou. 

Para solicitar a 
carteirinha, basta 
comparecer na Av. 
Libero Badaró, 680, 
Centro, na Casa do 
Bolsa Família. Leve 
RG, CPF, Certidão de 
Nascimento, compro-
vante de endereço, 
foto 3x4 e relatório 
médico.

tos, o “Dia Municipal de 
Luta para a Eliminação 
da Discriminação Ra-
cial”, a ser comemora-
do anualmente no dia 
21 de março. 

Já o Projeto de Lei nº 
211/2022, que cria o 
“Programa Recomeça”, 
do Governo Municipal, 
foi aprovado por maio-
ria em 1ª discussão e 
votação, com voto con-
trário do vereador Pepa 
Servidone. O programa, 
segundo o Poder Exe-
cutivo, visa possibilitar 
o acesso a créditos fi -
nanceiros a juros mais 
baixos a microempre-
endedores individuais 
(MEIs) cadastrados e 
ativos no Município de 
Jaboticabal, além de 
micro e pequenas em-
presas para fomentar o 
desenvolvimento local. 
Segundo a matéria, o 
prazo para pagamen-
tos dos fi nanciamentos 
concedidos com garan-

tia do “Programa Reco-
meça” será de até 36 
meses, com carência 
de até seis meses, com 
taxas de juros inferio-
res àqueles praticadas 
pelas instituições fi nan-
ceiras participantes, e 
poderão ser utilizadas 
em investimentos, para 
microempreendedores 
individuais, e em capi-
tal de giro e/ou inves-
timento para empre-
sas classifi cadas como 
microempresas ou 
empresas de pequeno 
porte. A taxa de conces-
são do aval, os valores 
percentuais, formas e 
condições de pagamen-
to, e demais condições 
de operacionalização 
do programa serão re-
gulamentados por De-
creto. Com o resultado, 
a matéria voltou a ser 
discutida e votada em 
2º turno, em sessão ex-
traordinária, realizada 
logo após o término da 
sessão ordinária. Com 

a ausência do vereador 
Pepa Servidone na ex-
traordinária, o projeto 
acabou aprovado por 
unanimidade.

INCLUSÕES – Dois 
projetos de autoria do 
Poder Executivo foram 
discutidos, votados e 
aprovados por unani-
midade após inclusão 
na Ordem do Dia. São 
eles: o Projeto de Lei 
nº 224/2022, que cria 
quatro vagas no cargo 
de Técnico Municipal de 
Nível Superior A – 40h 
– Agente Cultural, no 
Quadro Permanente de 
Pessoal da Prefeitura 
Municipal; e o Projeto 
de Lei nº 225/2022, que 
autoriza a abertura de 
um crédito adicional de 
R$ 273 mil no orçamen-
to da prefeitura, desti-
nado ao recapeamento 
asfáltico da Av. Carlos 
Berchieri.
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A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
da SAAMA - Secre-
taria de Agricultu-

A vereadora Pro-
fa. Paula (PT), 2º Se-
cretária da Câmara 
Municipal de Jabo-
ticabal para o biê-
nio 2021/2022, de-
fendeu durante seu 
uso da tribuna, no 
Expediente da últi-
ma sessão ordinária 
(04/04), a criação de 
um Conselho Munici-
pal pela Diversidade. 
Para a parlamentar, 
os conselhos repre-
sentativos fortale-
cem a democracia ao 
dar voz aos diferen-
tes grupos sociais 
que compõe a popu-
lação jaboticabalen-
se.

Profa. Paula reve-
lou em seu pronun-
ciamento que o pre-
feito Prof. Emerson 

*Com o “Tour da Água”, Centro de Educação Ambiental realiza 
a semana em comemoração ao Dia Mundial da Água*

Vereadora Profa. Paula defende criação de Conselho Municipal 
pela Diversidade

*Prefeitura de Jaboticabal inaugura mais um poço artesiano 
neste sábado, 9 de abril, desta vez no Loteamento Bom Jesus*

A Prefeitura de Jabo-
ticabal inaugura neste 
sábado, 9 de abril, às 
9h, mais um poço arte-
siano no município, des-
ta vez no Loteamento 
Bom Jesus, na Rua Dr. 
Nelson Mendonça Jr., 
ao lado do reservatório 
já existente no bairro. 
Recentemente, a atual 
administração munici-
pal inaugurou um outro 
poço, mas no bairro São 
José. As inaugurações 
de novos poços fazem 
parte do plano do go-
verno municipal para 
sanar a crise hídrica 
vivia pelo município nos 
últimos anos.

“Uma alegria poder 
inaugurar mais um 
poço em Jaboticabal. 

Dentro da nossa pro-
posta de Plano de Ci-
dade, contemplávamos 
com destaque a solu-
ção para a crise hídrica 
que vivemos há tantos 
anos. Entretanto, isso 
não é algo que se faz 
do dia para a noite. Já 
inauguramos o poço do 
bairro São José, agora 
é a vez do Bom Jesus 
e, em breve, outros po-
ços serão inaugurados. 
Aguardamos o início 
dos trabalhos nos bair-
ros Monterrey e Jar-
dim América, além dos 
poços profundos que 
pretendemos perfurar 
no Vale do Sol e ao lado 
da nossa ETA – Estação 
de Tratamento de Água, 
no SAAEJ. Aos poucos 
vamos resolvendo pro-

blemas de décadas”, co-
mentou o prefeito, Prof. 
Emerson Camargo.

Confi ra, abaixo, quais 
poços estão previstos, 
bairros e situação de 
cada um deles:

Dois poços por meio 
do programa Água é 
Vida, do Governo do Es-
tado de São Paulo (em 
andamento junto ao go-
verno estadual):

- Jardim Monterrey 
- Jardim América 

Poços profundos por 
meio do Desenvolve SP 
(empréstimo fi nalmente 
aprovado, licitação será 
encaminhada):

- Vale do Sol 
- Poço profundo ao 

lado da Estação de Tra-
tamento de Água

Dois poços com pro-
jeto do DAEE e execução 
com recursos próprios 
(em andamento):

- Parque das Araras 
- Bom Jesus (será 

inaugurado neste sába-
do, 9 de abril)

Um poço em parceria 
público-privada (inau-
gurado) com o Empre-
endimento Vitta:

- São José 

Mais um poço cele-
brado por meio de par-
ceria público-privada, 
desta vez com a empre-
sa Unimaq:

- Cohab I 

ra, Abastecimento 
e Meio Ambiente e 
o CEA - Centro de 
Educação Ambien-

tal, realizou entre os 
dias 20 e 25 de mar-
ço, a semana em co-
memoração ao Dia 
Mundial da Água. A 
programação teve 
início no domingo 
(20/03), com o Pe-
dal Nascente Mode-
lo – um passeio ci-
clístico com saída do 
Lago Municipal até a 
nascente modelo do 
município. 

Já no dia 23 de 
março, foi reali-
zado, no CRAS II - 

Centro de Referên-
cia de Assistência 
Social, o Curso de 
Olericultura Bási-
ca em parceria com 
a CATI Jaboticabal 
(Coordenadoria de 
Assistência Técni-
ca Integral). A ação 
faz parte do Projeto 
de Agricultura Ur-
bana desenvolvido 
no local, que objeti-
va capacitar as pes-
soas para produzi-
rem seu alimento de 
forma natural, em 
pequenos e médios 

espaços com uso 
racional da água. 

Na sequência, 
nos dias 24 e 25 de 
março, foi realiza-
do o passeio “Tour 
da Água”. O passeio 
teve como objetivo 
levar os alunos da 
rede municipal de 
ensino a conhecer o 
caminho da água em 
Jaboticabal, da nas-
cente até a torneira. 
Os locais visitados 
foram: 1- Nascen-
te Modelo; 2- Esta-

ção de Captação de 
Água do Córrego 
Rico; 3- Estação de 
Tratamento de Água. 
Em cada ponto de 
parada, os técnicos 
do SAAEJ – Serviço 
Autônomo de Água 
e Esgoto de Jabo-
ticabal e SAAMA 
apresentaram aos 
alunos os principais 
aspectos ambientais 
e técnicos da água 
que abastece o mu-
nicípio. 

sinalizou positiva-
mente a uma indica-
ção legislativa apre-
sentada por ela em 
2021 (Indicação nº 
657/2021), para a 
Criação do Conselho 
Municipal LGBTQIA+. 
A proposição nasceu 
após reivindicações 
do público LGBTQIA+ 
em uma audiência 
pública realizada 
pela Comissão de Di-
reitos Humanos e Ci-
dadania (CDHC), na 
Câmara, em setem-
bro de 2021. Porém, 
projetos de criação 
de conselhos muni-
cipais dependem da 
iniciativa do Poder 
Executivo, não po-
dendo ser apresen-
tados por qualquer 
vereador, fato que 
levou a parlamentar 
a apresentar a indi-
cação ao prefeito.

“De antemão já 
peço apoio aos no-
bres vereadores 
para que a gente pos-
sa votar pela cria-
ção de um Conselho 
Municipal pela Di-
versidade [quando o 
projeto for apresen-
tado na Câmara]. Que 

pense política públi-
ca para diversidade 
e pela diversidade, 
para que eles mes-
mos possam compor 
esse conselho, que é 
um instrumento de-
mocrático que faz 
essa ponte entre a 
população e o poder 
público”, defendeu a 
vereadora. “Acho que 
a gente fortalece a 
democracia, quando 
a gente pode ter es-
ses instrumentos de 
diálogos de reivindi-
cação... É muito cla-
ro para a gente que 
o preconceito existe, 
e ele está arraigado 
na nossa sociedade. 
Muitas vezes ele é 
velado... E nos assus-
ta pensar que a gen-
te vive em uma so-
ciedade que ainda é 
tão preconceituosa, 
que ainda trata com 
tanta discriminação 
a diversidade de pes-
soas que nós somos”, 
emendou Profa. Pau-
la.

APROVAÇÕES – En-
quanto aguarda a 
concretização da 
apresentação de um 
projeto que crie o 

Conselho Municipal 
LGBTQIA+, bem como 
a tramitação de ou-
tras matérias de sua 
autoria, Profa. Paula 
comemora o que já 
se tornou lei nos pri-
meiros quatro meses 
deste ano por meio 
de sua atuação par-
lamentar.

É o caso da Lei nº 
5.247, de 15 de fe-
vereiro de 2022, que 
convoca uma me-
dida de combate ao 
racismo através da 
obrigatoriedade da 
afi xação de cartazes 
em órgãos públicos 
e privados de Jabo-
ticabal, contendo os 
informes necessá-
rios acerca da Lei nº 
14.187, de 19 de Ju-
lho de 2010, que pre-
vê penalidades admi-
nistrativas em casos 
de discriminação ra-
cial; e da Lei nº 5.275, 
de 21 de março de 
2022, que reconhe-
ce como Patrimônio 
Imaterial, Histórico 
e Cultural de Jaboti-
cabal as religiões de 
matriz africana. “A 
luta contra o racis-
mo estrutural se dá 

não somente através 
da via legal e puniti-
va, mas também por 
intermédio do reco-
nhecimento das con-
tribuições sociais 
do povo africano em 
solo brasileiro, cujas 
inferências são raí-
zes de nossa nacio-
nalidade”, pontuou 
Profa. Paula.

Também aprovadas 
pela Câmara e já san-
cionadas neste ano 
estão a Lei nº 5.274, 
de 21 de março de 
2022, que estabele-
ce uma conexão mais 
direta entre a popu-
lação jaboticabalen-
se e aqueles que go-
vernam e organizam 
o município. Como? 
Pautando a disponi-
bilização de boletins 
epidemiológicos re-
ferentes à pandemia 
do COVID-19. Nestes 
boletins, fi ca expres-
sa a transparência 
quanto à condução 
do combate ao vírus 
e sua disseminação, 
bem como, constrói-
-se o mapeamento de 
infectados, áreas de 
risco e óbitos. Com 
estas medidas, é pos-

sível garantir uma 
maior segurança sa-
nitária em Jabotica-
bal; a Lei nº 5.273, de 
21 de março de 2022, 
que determina a apli-
cação de horário de 
atendimento espe-
cífi co para idosos, 
gestantes, lactantes 
e portadores de defi -
ciências e/ou comor-
bidades nos super-
mercados da cidade, 
durante a pandemia. 
O intuito: preservar a 
integridade dos mes-
mos, uma vez que são 
eles os mais vulnerá-
veis ante a pandemia. 
Consequentemente, 
as possibilidades de 
aglomerações nos 
estabelecimentos di-
minui o que promove 
também maior se-
gurança às demais 
pessoas. O descum-
primento de tal lei 
acarretará em multa.

A consulta a todos 
os projetos e indica-
ções apresentados 
pela vereadora pode 
ser feita através do 
site da Câmara Mu-
nicipal: www.jaboti-
cabal.sp.leg.br.
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*Escola de Artes de Jaboticabal apresenta plano de descentralização 
focado nas EMEBs do município e deve chegar aos bairros em breve*

Você já imaginou a 
Escola de Artes além 
dos seus muros e atual 
espaço físico? Essa é a 
proposta apresentada 
na sexta-feira (01/04) 
pela administração 
municipal. O plano é 
que a Escola de Artes 
Prof. Francisco Berlin-
gieri Marino saia da 
sua limitação no centro 
de Jaboticabal e che-
gue até a comunidade e 
bairros mais afastados 
por meio das 11 EMEBs 
– Escolas Municipais 
de Ensino Básico da ci-
dade e pela ONG Fênix e 
CEVER. 

“Essa foi uma pro-
posta de campanha 
e que tenho cobrado 
muito da nossa Esco-

la de Arte para efe-
tivá-la o mais rápido 
possível. Após garan-
tirmos, pela primeira 
vez na história, gra-
tuidade a 100% dos 
alunos, agora nosso 
desejo é expandir o 
projeto por toda Ja-
boticabal”, comentou 
o prefeito, Prof. Emer-
son Camargo. “Hoje 
apresentamos a pro-
posta técnica e a dire-
tora de cultura, Thaís 
Creolézio, abordou o 
contrato de progra-
ma, que será realizado 
por meio do CIC - Con-
sórcio Intermunicipal 
Culturando. O projeto 
se trata de uma expan-
são de vários cursos 
já oferecidos interna-
mente na Escola de 

Arte por toda a cidade, 
tornando o ensino de 
fato acessível à popu-
lação”, comentou o di-
retor da escola, Lucas 
Bahia.

De acordo com o di-
retor, os polos mais 
distantes, como nos 
casos dos distritos de 
Córrego Rico e Lusitâ-
nia, por exemplo, re-
ceberão uma atenção 
especial. “Sem dúvida 
teremos um olhar dife-
renciado para os nos-
sos distritos e bair-
ros mais afastados, 
com diversidade de 
cursos e oportunizan-
do nossas crianças e 
toda a comunidade a 
aprender instrumen-
tos como violão, viola 

caipira, canto coral, 
fanfarra, além de cur-
sos voltados a profis-
sionalização e aperfei-

çoamento das artesãs, 
como bordado e pin-
tura em tecido. O pro-
jeto terá um alcance 

de 1.050 vagas, dis-
tribuídas entre todos 
os cursos oferecidos”, 
concluiu Lucas Bahia.

O prefeito de Jabo-
ticabal, Prof. Emer-
son Camargo voltou 
de São Paulo com 
boas notícias para o 
município. Por meio 
do Governo do Esta-
do de São Paulo, do 
deputado federal Sa-
muel Moreira e dos 
deputados estaduais 
Ricardo Madalena, 
Alexandre Pereira e 
Itamar Borges, Ja-

*Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson conquista cerca de 
R$3,5 milhões em veículos para Obras e Agricultura*

boticabal conquistou 
um caminhão bascu-
lante, duas pás car-
regadeiras, uma re-
troescavadeira e um 
trator kit agrícola, 
composto por planta-
deira, pulverizador, 
semeadeira, arador 
e arador subsolador. 
O valor aproximado é 
de R$3,5 milhões.

“Agradeço demais 

os deputados cita-
dos, o governador 
Rodrigo Garcia e os 
vereadores de Ja-
boticabal, Dr. Mauro 
Cenço e Ronaldinho, 
que contribuíram 
de forma signifi cati-
va nesta conquista. 
Jaboticabal segue 
avançando e reno-
vando sua frota”, co-
memorou o prefeito. 


