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Uma conquista importante 
para os munícipes com 

o trabalho incansável do 
Prefeito Emerson Camargo 
e do presidente do SAAEJ 

Alexandre Martins

Presidente do Legislativo e vereadores participam de 
inauguração de  poço artesiano no Bairro São Bom Jesus

A Prefeitura de Jaboticabal e o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ - inaugura-
ram no último sábado, dia 9, o poço artesiano loca-
lizado no Bairro São Bom Jesus. Um recurso a mais 
para sanar a crise hídrica no município e que ocorre 
há muitos anos. 

Renata Assirati prestigia campanha “Fazer o 
bem sem olhar a quem” durante doação de sangue 

com equipe do Hemocentro de Ribeirão Preto
Doar sangue é sal-

var vidas. E no último 
sábado, dia 9, a presi-
dente da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
Renata Assirati, esteve 
presente na Faculdade 
São Luís de Jabotica-
bal para acompanhar 
a Campanha de  Doa-
ção de Sangue “Fazer o 
bem sem olhar a quem”, 
com o ônibus e equipa-
mento do Hemocentro 
de Ribeirão Preto. A 
Campanha é promo-
vida e organizada por 
Regina Leite, com apoio 
da Prefeitura de Jabo-
ticabal, Polícia Militar, 
Tiro de Guerra 02-018, 
empresas, entidades, 
entre outros. 
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VALE-GÁS: Prefeitura de Jaboticabal entrega nos dias 18, 19 e 
20 de abril, no Cine Teatro Municipal, mais de mil vale gás à 

população mais carente de Jaboticabal

A Prefeitura de Jabo-
ticabal inicia na segun-
da-feira, 18 de abril, 
e segue até a próxima 
quarta-feira, 20, a en-
trega de 1.230 vale gás 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 83/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor MARCELO SCAVONI, lotado no Departamento 
de Administração, Adicional de Conclusão de Curso a partir de 07 de abril de 2022, 
com fundamento no artigo 119, inciso I, da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 11 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° 84/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor SÉRGIO APARECIDO MOITEIRO, lotado no 
Departamento de Administração, Adicional de Conclusão de Curso a partir de 07 
de abril de 2022, com fundamento no artigo 119, inciso I, da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 11 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° 85/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor MAYKON CAETANO DA COSTA, lotado no 
Departamento de Administração, Adicional de Conclusão de Curso a partir de 07 
de abril de 2022, com fundamento no artigo 119, inciso I, da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 11 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° 86/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor CLAYTON BARONE, lotado no Departamento 
de Administração, Adicional de Conclusão de Curso a partir de 11 de abril de 2022, 
com fundamento no artigo 119, inciso I, da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 13 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

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 34/2022

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

CONSIDERANDO a situação que ensejou os Atos da Presidência nº 17/2020, 
nº 20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº29/2020, nº 30/202031/2020, 
32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 
01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2001, 10/2021, 
11/2021, 12/2021, 16/2021, 17/2021, 19/2021; 22/2021 e 23/2021;

CONSIDERANDO as recomendações do Plano São Paulo e seus diversos de-
cretos estaduais;

CONSIDERANDO que o Governo Municipal Decreto 7.657/2022, de 08 de abril 
de 2022;

RESOLVE:
Art. 1º Fica mantido o horário de trabalho dos servidores públicos, de atendi-

mento ao público e de funcionamento da Internet Popular da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, de segunda-feira a sexta-feira, das 7:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00.

Art. 2º Ficam retomadas as atividades da Câmara Municipal de Jaboticabal, sem 
as restrições vigentes sob a égide dos Atos da Presidência, ora revogados.

Art. 3º Ficam mantidas as medidas de segurança estabelecidas pelo Plano SP, 
como o fornecimento obrigatório de álcool em gel 70% nas dependências da Câmara 
Municipal.

Art. 4º Ficam revogados os Atos da Presidência nº 17/2020, nº 20/2020, nº 
25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº30/202031/2020, 32/2020, 34/2020, 
35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 01/2021, 02/2021, 
03/2021, 04/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2001, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 
16/2021, 17/2021, 19/2021; 22/2021 e 23/2021.

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 11 de abril de 2022.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

APM E.E.DR. JOAQUIM BATISTA
Edital de licitação – Cantina Escolar

Edital: 001/2022
Interessado: APM E.E.DR. JOAQUIM BATISTA
Modalidade: melhor oferta
Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço físico para exploração de Lancho-

nete/Cantina nas dependências da EE Dr. Joaquim Batista, em Jaboticabal.
A Diretora Executiva da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Dr. 

Joaquim Batista, situada à Rua Prof. Carlos Nobre Rosa, 100 – Jardim Bela Vista 
– Jaboticabal/SP, torna pública a Abertura do Processo de Licitação para a ad-
ministração dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos 
interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, na secre-
taria da escola, nos dias 25,26,27 de abril, das 8 horas do dia 25/04 até às 15h do 
dia 27/04, com as gestoras da escola, no horário das 8h00 às 15h00, mediante a 
comprovação do recolhimento de R$ 50,14 (Cinquenta Reais e quatorze centavos), 
correspondente a 2 (duas) UFESP`s, em nome da Associação de Pais e Mestres da 
E.E. Dr. Joaquim Batista, sem devolução posterior.

As propostas, bem como toda a documentação, deverão ser encaminhadas para 
o mesmo endereço, em envelopes lacrados até o dia 04 de maio de 2022, às 16 
horas, com as gestoras da escola. A abertura dos envelopes será em seção pública 
no dia, às, nas dependências da Escola, pela Comissão Julgadora designada pela 
Diretora Executiva da APM. A divulgação do resultado ocorrerá no, nas dependên-
cias da escola. Jaboticabal, 09 de maio de 2022.

Aviso nº 58/2022-PATRI-LOC/DENGPAI - SRSE-I/COFL - SRSE-I/SRSE-I
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, através de sua 
Superintendência Regional em São Paulo, torna público que necessita locar, 
pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável a critério da Administração, 
um imóvel/espaço físico com área construída e preferencialmente térrea 
entre 613 m² e área máxima de 697 m², localizado em Jaboticabal/SP, para 
instalação dos serviços da Agência da Previdência Social nesse município, 
com os seguintes requisitos mínimos: instalações elétricas compatíveis com 
a demanda de energia exigida para a unidade, instalações hidrossanitárias 
adequadas e em quantidade suficiente, cabeamento estruturado, climatização 
adequada e compatível com o uso, completa adequação às normas vigentes de 
acessibilidade e de segurança contra incêndio, dentre outras.
As propostas deverão conter, além do prazo de validade de, no mínimo, 
60 (sessenta) dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel/espaço 
físico, localização, área física, instalações existentes, valor locativo mensal em 
moeda corrente, assim como se fazer acompanhar do croqui ou planta baixa do 
imóvel/espaço físico, cópia da documentação dominial, ou seja, escritura e certidão 
atualizada do RGI livre de quaisquer ônus, habite-se ou outra certidão que o supra, 
além de informações sobre a existência de equipamentos de prevenção contra 
incêndio compatível com a área do imóvel/espaço físico, de acordo com a ABNT 
e aprovação em vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros, e acessibilidade 
completa (inclusive com certidão do município, quando for o caso).
As propostas deverão ser enviadas por e-mail no endereço 
patriloc.sr1@inss.gov.br, ou entregues pessoalmente ou via postal, ao Serviço 
de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS, localizado no Viaduto Santa 
Ifigênia 266, 5º andar, São Paulo/SP, até as 16 horas do dia 13/05/2022, onde 
os proponentes poderão tomar conhecimento do modelo de contrato a ser 
firmado. Caso o imóvel ofertado não possua ainda todas as características e 
instalações exigidas, na proposta a ser entregue, o proprietário pode manifestar 
compromisso de adequação do imóvel ao uso do INSS.
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam. O 
INSS não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, pelo pagamento de IPTU, 
sendo essa despesa de obrigação do locador do imóvel.
O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação 
acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas, ou havendo sua extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo 
com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor atender 
às suas necessidades, priorizando-se propostas que contemplem realização 
de todas as adaptações essenciais à imediata ocupação e funcionamento da 
unidade do INSS inclusive compartimentação do espaço para implantação de 
salas de perícia, com instalação de lavatórios, adequação de iluminação ao 
layout proposto pelo INSS etc.
O proponente escolhido, para formalização do contrato de locação 
deverá, conforme o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF, 
CNPJ/MF, documento de identidade, contrato social, comprovante de residência, 
comprovante de inexistência de débitos com relação ao imóvel/espaço físico 
(água/esgoto, luz, taxas de incêndio e condominiais, IPTU). Será exigido, ainda, 
situação regular perante o SICAF e CADIN.
As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso, não serão 
consideradas pelo Instituto.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL DE TERCEIROS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL

MINISTÉRIO DO
 TRABALHO E 
PREVIDÊNCIA

para a população mais 
carente de Jaboticabal 
(os nomes contempla-
dos podem ser conferi-
dos no link). A entrega 
acontece por meio do 

Programa Vale Gás, do 
Governo do Estado de 
São Paulo, que benefi -
ciará as famílias com 
três parcelas de R$100 
bimestrais.

“Sabemos das difi -
culdades das nossas 
famílias em adquirir o 
gás de cozinha median-
te a alta do preço deste 
item. Com o apoio fun-
damental do Governo 
do Estado de São Pau-
lo, na fi gura do amigo 
e governador Rodrigo 
Garcia, nossa cidade 
foi contemplada e irá 
oferecer o vale gás a 
mais de 1.200 famílias. 

É uma alegria poder 
contribuir em um mo-
mento tão difícil”, co-
mentou o prefeito, Prof. 
Emerson Camargo. 

Os benefi ciários de-
verão comparecer ao 
Cine Theatro Municipal 
de acordo com as ini-
ciais dos seus nomes. 
Confi ra!

Segunda-feira, 18 de 
abril:

Iniciais A, B e C: en-
trega das 8h às 11h.

Iniciais D, E, F, G e H: 
entrega das 13h30 às 
16h.

Terça-feira, 19 de 
abril:

Iniciais I, J, K e L: en-
trega das 8h às 11h.

Iniciais M, N e O: en-
trega das 13h30 às 
16h.

Quarta-feira, 19 de 
abril:

Iniciais P, Q, R e S: en-
trega das 8h às 11h.

Iniciais T, U, V, W, Y, X 
e Z: entrega das 13h30 
às 16h.

Para conferir os no-
mes contemplados, 
acesse: www.jabotica-
bal.sp.gov.br.
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Pela primeira vez na história, Prefeitura de 
Jaboticabal entrega mais de 6 mil ovos de Páscoa 

para as crianças da rede municipal de ensino

Após seis anos inativo, Programa Atleta do Futuro (PAF), do SESI-
SP, retoma atividades em Jaboticabal; assinatura do contrato e 

lançamento aconteceu na quarta-feira, 13

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
SECEL – Secretaria de 

O Programa Atle-
ta do Futuro (PAF), do 
SESI-SP, está de volta 
em Jaboticabal após 
seis anos inativo. A as-
sinatura do contrato 
e o lançamento ofi cial 
aconteceu na tarde 
de quarta-feira, 13 de 
abril, na Escola Coro-
nel Vaz. O PAF é uma 
parceira entre a Pre-
feitura de Jaboticabal 

Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, iniciou 
na terça-feira, 12, a 

e o SESI para capacitar 
os professores da rede 
municipal de ensino e 
atender as crianças e 
adolescentes nas esco-
las municipais, de 6 a 
17 anos. 

“Esse programa 
existiu entre 2014 e 
2016 e fez com que 
muitos alunos fossem 
absorvidos pela Fun-

entrega dos mais de 6 
mil ovos de Páscoa ad-
quiridos para as crian-

dação de Amparo ao 
Esporte (FAE) e outras 
equipes esportivas, in-
clusive profissionais. 
Esse programa irá 
priorizar a formação 
da criança e adoles-
cente na relação en-
tre educação e espor-
te, fazendo com que 
a criança entenda a 
importância da amiza-
de e da cooperação”, 

ças da rede municipal 
de ensino, do infantil ao 
fundamental I e II. Essa 
é a primeira vez na his-
tória que a Prefeitura 
adquire com recursos 
próprios os ovos para 
as crianças matricula-
das na rede municipal. 
Até então, em ocasiões 
passadas, os próprios 
professores realiza-
vam uma arrecadação 
interna para consegui-
rem oferecer essa ale-
gria às crianças.

“Esse é um trabalho 
sério da administração 
e da nossa SECEL para 
oferecermos esse ca-
rinho para as crianças 

comentou o prefeito 
de Jaboticabal, Prof. 
Emerson Camargo. 

“Era um sonho para 
nós trazer de volta o 
PAF para Jaboticabal. 
Com a abertura que 
tivemos com o nosso 
prefeito, estamos re-
tomando o programa. 
Vamos atender nossas 
crianças com a meto-

e para que elas não ti-
vessem uma Páscoa em 
branco. Antes, nossas 
profi ssionais da educa-
ção levantavam esse re-
curso para adquirirem 
os chocolates e isso nós 
não achávamos justo. 
O mais correto é que 
nós, com recursos pró-
prios, pudéssemos re-
alizar essa ação. Nada 
mais doce do que ver 
uma criança cada dia 
mais feliz. É uma alegria 
imensa”, comentou o 
prefeito, Prof. Emerson 
Camargo.

A entrega contou 
com a presença da coe-
lhinha “Dona Cenoura”, 

dologia do SESI dentro 
das nossas escolas. 
Iniciaremos com duas 
modalidades, que é o 
basquete e o hande-
bol, mas esperamos 
ampliar em 2023. É 
indescritível ter essa 
oportunidade, com a 
chance de termos uma 
Prefeitura que luta 
pelo esporte. Estamos 
todos muito felizes 

como foi apelidada nas 
entregas de terça-fei-
ra. Ela concluiu os seus 
trabalhos na quarta, 
dia 13 de abril, nas de-
mais unidades de ensi-
no. “É possível ver nas 
imagens a felicidade 
das nossas crianças. 
Adquirimos mais de 6 
mil ovos, inclusive al-
guns sendo zero lacto-
se e zero açúcar para 
alguns casos especí-
fi cos. Esperamos que 
nossas crianças e suas 
famílias tenham uma 
Páscoa mais alegre”, 
comentou a Secretária 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Lúcia 
Vasques. 

com tantos projetos 
que estão começando”, 
emendou a coordena-
dora geral do esporte 
de Jaboticabal, Érika 
Pifer.

O diretor do SESI de 
Matão, Araraquara e 
São Carlos, Alexandre 
Meghin, também mar-
cou presença e desta-
cou a importância de 
Jaboticabal para o pro-
jeto. “A palavra que vem 
à mente é alegria. Esta-
mos muito alegres em 
retomar com o projeto, 
graças ao empenho da 
Fundação, da Prefeitu-
ra e dos colaboradores 
do SESI. Jaboticabal é 
muito importante para 
nós para levarmos 
transformação social 
aos jovens”, concluiu 
Meghin.
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Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Jaboticabal – AREA , com sede à , nesta cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. −, Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, no uso e gozo de 
seus direitos sociais, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-
se em sua sede social, sita na Av. Carlos Berchieri n. 300 – Jaboticabal/SP, no dia 28 de abril 
de 2.022, às 10 horas e 30 minutos, com presença de 2/3 dos sócios em primeira 
convocação, e em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de 
sócios presentes, para aprovação do Relatório Anual das Atividades realizadas pela AREA e 
aprovação do Balanço Financeiro descritivo da Receita e da Despesa do Patrimônio Social do 
exercício de 2.021, conforme está estabelecido no Estatuto da AREA, Capítulo VI, Artigo 49.

Diretoria

2021/2023

E-mail: assoeng@areajaboticabal.org.br
Av. Carlos Berchieri nº: 300 – Centro – CEP 14870-010 – Jaboticabal – Tel./Fax: (16) 3203-1605
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sócios presentes, para aprovação do Relatório Anual das Atividades realizadas pela AREA e 
aprovação do Balanço Financeiro descritivo da Receita e da Despesa do Patrimônio Social do 
exercício de 2.021, conforme está estabelecido no Estatuto da AREA, Capítulo VI, Artigo 49.

Diretoria

2021/2023

E-mail: assoeng@areajaboticabal.org.br
Av. Carlos Berchieri nº: 300 – Centro – CEP 14870-010 – Jaboticabal – Tel./Fax: (16) 3203-1605

                                                                                      

 

 

 

 
 
                                          ALÍVIO PARA OS CANSADOS 
 
“Vinde a mim todos os cansados e os sobrecarregados, e eu vos 
aliviarei”, disse Jesus. 
 
  Ora, a salvação do cansado é Vir, não Ficar. A salvação do cansado é 
tomar algo, é atender um convite para sair de onde está e encontrar 
alívio para alma. Mas como posso ir a algum lugar se eu mesmo não 
tenho forças para me ajudar? Interessante isso. Para nós, a salvação do 
cansado é ficar e descansar. Jesus, no entanto, diz que o cansado tem 
que VIR. Mas como o cansado andará se está cansado? Não seria muito 
mais digno de Deus dizer: “Todos vós cansados, ficai onde estais, e eu 
vos visitarei.”? A questão é que Este que oferece o descanso está ao 
lado, e Seu convite não é um grito distante, mas uma súplica interior: 
“Vinde a mim... e achareis descanso. Tomai o jugo, e tereis alívio”.          
Assim, o movimento, o Vir, não para fora, mas para dentro! Todavia, por 
mais perto que Ele esteja aquele que precisa da ajuda precisa Vir; tem de 
se movimentar; necessita escolher e acolher o refúgio.  
  Afinal, quem descansa no refúgio que não quer estar? Refúgio forçado é 
prisão! “Vinde a mim” é um convite pessoal e propõe um encontro 
pessoal. “Vinde a mim” equivale a “permaneça em mim, e você terá 
descanso”. Todavia, nem por causa disso eu devo ficar onde estou. Eu 
preciso sair de onde estou em mim a fim de encontrá-lo como alívio para 
mim, ainda em mim. “Permanecer nele” é “Vir a Ele”. Portanto, é 
um permanecer em movimento, andando com Ele, deixando-se levar aos 
pastos verdejantes e às águas tranquilas que não existem em nenhum 
éden terreno, mas tão-somente em paragens interiores. O conselho para 
os cansados e sobrecarregados é descansar em Cristo, para isto venha 
até ele. 
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Uma conquista importante para os munícipes com o trabalho incansável do 
Prefeito Emerson Camargo e do presidente do SAAEJ Alexandre Martins

Presidente do Legislativo e vereadores participam de 
inauguração de  poço artesiano no Bairro São Bom Jesus

A Prefeitura de Jabo-
ticabal e o Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal – SAAEJ 
- inauguraram no últi-
mo sábado, dia 9, o poço 
artesiano localizado no 
Bairro São Bom Jesus. 
Um recurso a mais para 
sanar a crise hídrica no 
município e que ocorre 
há muitos anos. 

O prefeito Emerson 
Camargo, o vice-pre-
feito Nelson Gimenez, 
o presidente do SAAEJ 
Alexandre Martins, e a 
presidente da Câmara 
Municipal de Jabotica-

bal, Renata Assirati, des-
tacaram a importância  
de inaugurar o segundo 
poço em Jaboticabal, em 
15 meses de administra-
ção. Em breve, mais um 
poço será inaugurado, 
no bairro Parque das 
Araras. O primeiro foi no 
bairro São José. 

Estiveram presentes 
os vereadores Gilber-
to de Faria, Ronaldinho, 
Prof. Jonas e Gregório 
Casagrande, além de as-
sessores, secretários, 
funcionários do SAAEJ e 
população em geral.  O 

novo poço leva o nome 
do Sr. Ninrod Waldomiro 
da Silva Vieira, que tra-
balhou durante 50 anos 
no SAAEJ. Sua família es-
teve presente e demons-
trou muita emoção.

Durante a inaugura-
ção, o prefeito Emerson 
Camargo destacou o tra-
balho que vem realizan-
do desde o início do seu 
mandato. “É uma satis-
fação muito grande, por-
que viemos numa trajetó-
ria de campanha dizendo 
que a nossa proposta 
era solucionar o proble-
ma da falta de água nas 

casas, sabemos que 
isso  requer muita luta 
e trabalho. Nossa meta 
é 100 por cento sempre, 
nunca trabalhamos com 
média, mas nossa pro-
posta é chegar até  18 
meses com três postos, 
já inauguramos dois e, 
em breve, iremos inau-
gurar o poço do Bairro 
Araras. Iremos equacio-
nar o problema da falta 
de água.  Esperamos que 
a população esteja abra-
çada com a gente porque 
estamos trabalhando”, 
destaca. 

A capacidade do poço 

inaugurado é de 27.600 
litros  de água por hora, 
alcançando uma média 
de 28 casas por hora. 
O presidente do SAAEJ, 
Alexandre Martins, des-
taca a importância deste 
poço para o bairro. 

“É muita felicidade en-
tregar este poço, prin-
cipalmente para esta 
região que sofreu muito 
com a falta de água, te-
mos o do São José e ago-
ra este, do São Bom Je-
sus, que irá suprir toda 
necessidade de água. 
Este poço é um reforço 
de rede, estrategica-
mente muito importante 
para outros bairros da 
cidade”, relata Alexan-
dre. 

O presidente também 
destaca sobre a segu-
rança do local. “Temos 
uma parceria muito im-
portante com a Polícia 
Militar, e caso ocorra 
algum problema, além 
das câmeras, sensores 
de alarme e concerti-
na, estaremos ligados 
diretamente com a Po-
lícia Militar. Uma gran-
de segurança no local. 
Parabéns ao prefeito 
Emerson por dar este 

presente para a nossa 
população”.

A presidente da Casa 
de Leis, Renata Assirati 
comemorou a inaugu-
ração de mais este poço 
para Jaboticabal. “É uma 
satisfação muito gran-
de inaugurar, porque 
queremos água em nos-
sas casas e empresas, 
e água com qualidade. 
É um empenho muito 
grande do Executivo e do 
nosso prefeito Emerson 
Camargo, além do Legis-
lativo, que estamos sem-
pre empenhados nas 
verbas. Agradecemos a 
paciência da população, 
na resolução deste pro-
blema hídrico em nos-
so município. Graças ao 
Executivo, ao Legislativo 
e aos funcionários do 
SAAEJ, em nome do seu 
presidente, Alexandre 
Martins, este problema 
hídrico está sendo sana-
do.  Agora é a vez desta 
região. Água é saúde! 
Parabéns à família do 
saudoso Waldomiro, um 
nome muito merecido”, 
fi naliza Renata Assirati.

Poliana Taliberti - Ga-
binete Renata Assirati 
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“Meu fi lho é autista, não é mal educado!”, 
desabafa mãe em audiência pública

As comissões de De-
fesa dos Direitos da 
Pessoa com Defi ciência 
(CDDPD) e de Direitos 
Humanos e da Cidadania 
(CDHC) da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
realizou na quarta-feira 
(06/04) uma audiência 
pública para abordar 
os desafi os enfrentados 
por pessoas com Trans-
torno do Espectro Autis-
ta (TEA) e seus familia-
res.

Uma série de apon-
tamentos foi feita pe-
los participantes, entre 
elas, a necessidade de 
campanhas para redu-
zir a discriminação e o 
preconceito que cercam 
as pessoas com TEA; 
ações de acolhimento 
e de orientação voltada 
para os pais de pesso-
as com TEA; a junção 
de equipes multidiscipli-
nar da área da saúde e 
da educação; o ofereci-
mento de palestras com 
especialistas da área 
voltada aos pais; bem 
como cursos de forma-
ção aos profi ssionais da 
educação e a oferta pelo 
poder público de méto-
dos terapêuticos como o 
de Análise do Comporta-
mento Aplicada (ABA).

A falta de dados ofi -
ciais sobre o número 
de pessoas com o es-
pectro autista também 
foi apontada pelos ve-
readores Profa. Paula, 
que ocupa a presidência 
da CDDPD, Prof. Jonas, 
presidente da CDHC, e 
Val Barbieri, membro da 
CDDPD, como um fator 
que difi culta a elabora-
ção de políticas públi-
cas, uma vez que não se 
tem como traçar o leque 
de necessidades das 
pessoas diagnosticadas 
com TEA no município.

Neste sentido, o di-
retor do departamento 
de pessoas com Defi ci-
ência, vinculado à se-
cretaria de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial, Ronaldo Bolognese, 
contou que há uma ex-
pectativa de realização 
de um Censo para ma-
pear quantas pessoas 
vivem com TEA e outras 
defi ciências no Municí-
pio. O censo ainda não 
tem data marcada para 
acontecer. “Estamos es-
tudando essa questão 
de desenvolver o Censo 
no município para pes-
soas com defi ciência 
[aprovado pela Câmara 
e que se transformou na 
Lei nº 5051/2020], onde 
nós vamos conseguir 
mapear melhor todo o 
aspecto que temos, das 
defi ciências que temos 
em nosso município”, 
contou o dirigente.

De acordo com Cris-
tiane Caraski, espe-
cialista em educação 
especial e supervisora 
de ensino municipal, a 
rede pública de ensino 
soma cerca de seis mil 

alunos, e está mapean-
do os já diagnosticados 
com TEA e os que estão 
em investigação. Até 
o momento, 29 alunos 
foram diagnosticados 
com espectro autista e 
51 seguem em investi-
gação na rede municipal 
de ensino. A supervisora 
destacou os convênios 
com entidades para o 
atendimento a pessoas 
com defi ciência, entre 
elas a APAE. “As institui-
ções nos acompanham 
muito com atendimento 
especializado de contra-
turno. Temos orientação 
com os pais, e estamos 
trazendo os familiares 
para dentro da escola”, 
disse Cristiane. Ainda 
segundo a superviso-
ra, o Município estuda 
a possibilidade de am-
pliar os convênios, entre 
eles, com instituições 
que ofereçam o método 
ABA, para levar capaci-
tação aos profi ssionais 
da educação.

Cristiane também afi r-
mou que o Centro Muni-
cipal Multiprofi ssional 
deve começar a fun-
cionar ainda neste ano. 
O atendimento inicial 
será “com crianças com 
transtorno de aprendi-
zagem, como dislexia, 
discalculia, Transtor-
no do Défi cit de Aten-
ção com Hiperatividade 
(TDAH), voltado para a 
base da alfabetização. 
Quando é uma defi ciên-
cia já diagnosticada, que 
é algo que precisa de um 
acompanhamento dife-
renciado, temos as nos-
sas entidades”, explicou.

FATORES GENÉTICOS 
E AMBIENTAIS – Es-
pecialistas são taxati-
vos ao defender que o 
diagnóstico para TEA 
é complexo, e traz em 
seu guarda-chuva um 
amplo espectro que vai 
desde casos leves, que 
chamavam de Asperger, 
até pacientes com maior 
difi culdade de interação 
e graves empecilhos de 
comunicação.

Durante a audiência, 
Dr. Charles Marques 
Lourenço, médico ge-
neticista e doutor em 
neurologia pela USP, 
explicou que o diagnós-
tico deve estar alicer-
çado em uma tríade de 
critérios: um problema 
na comunicação; distúr-
bios comportamentais 
ou sociais, ou desafi os 
na socialização; e em 
geral apresentam com-
portamentos repetitivos 
ou tem interesses mui-
to restritos em alguma 
área. Para o médico 
geneticista, há uma epi-
demia de diagnósticos 
errados de autismo. “A 
criança com autismo 
não necessariamente 
tem defi ciência intelec-
tual, mas existem crian-
ças com defi ciência 
intelectual que tem ca-
racterísticas autistas, e 
existem autistas que tem 

defi ciência intelectual. 
Existe hiperatividade em 
crianças autistas? Sim, 
mas ser hiperativo não é 
ser autista”, esclareceu.

Ainda de acordo com 
Dr. Charles, cerca de 
140 genes podem estar 
relacionados a alguma 
faceta do espectro au-
tista. Em cerca de 20 a 
30% dos casos, se con-
segue descobrir uma 
causa genética. Fatores 
ambientais também po-
dem levar ao TEA, como 
a fertilização in vitro, 
algum dano na hora do 
parto, algumas infec-
ções da mãe durante 
a gravidez, exposição 
a pesticidas, ou uso de 
substancia tóxica, como 
o álcool, entre outros.

O estudo científi co dos 
genes se justifi ca para o 
aconselhamento gené-
tico de famílias preocu-
padas em ter descen-
dentes com espectro 
autista. Estudos norte-
-americanos mostram 
que “se o primeiro fi lho 
é autista, o risco de ter 
o segundo fi lho autis-
ta podia chegar a 8,6%, 
se já tinha dois ou três 
fi lhos autistas, o risco 
chegava a 35% de ter um 
quarto ou quinto fi lho 
autista. De 15% a 30% 
das crianças que pre-
enchem critérios para o 
autismo, você descobre 
uma causa genética”, 
apresentou Dr. Charles.

Especialistas em 
áreas comportamen-
tais, como a terapeuta 
ocupacional, Andreia 
Costa Cezar Iughet-
ti, argumentam que as 
avaliações devem ser 
multiprofi ssionais, e 
pode levar certo tempo. 
Ela defende a necessi-
dade da presença de 
profi ssionais de entida-
des dentro das escolas, 
para a oferta de pales-
tras e acompanhamen-
tos. “Quando temos um 
trabalho em conjunto, 
pais, escolas, profi ssio-
nais, quando todos se 
envolvem, a gente per-
cebe uma melhora na 
criança, e isso custa 
um prognóstico, porque 
lá na frente vai ser um 
adulto funcional”, acre-
dita Andreia, que tam-
bém chamou a atenção 
para a necessidade de 
empatia por parte dos 

profi ssionais para com 
os pais, sobretudo dian-
te do acolhimento e da 
orientação. “Eles [os 
pais] estão vivendo um 
luto parental, enquan-
to os fi lhos não conse-
guem corresponder à 
expectativa deles. Gera 
um confl ito na família. 
O diagnóstico é muito 
importante, mas os estí-
mulos são mais. Porque 
a criança é muito mais 
do que um diagnóstico”, 
pontuou.

Por sua vez, a fi sio-
terapeuta, especialista 
em neuropediatria pela 
UFSCAR, e atualmen-
te conselheira tutelar, 
Lívia Okabe Biazibeti 
Botelho, falou do tripé 
para o desenvolvimento 
infantil, que está base-
ado nas questões fi sio-
lógicas do indivíduo, o 
ambiente e a atividade 
que lhe é proposta/ofe-
recida, e também defen-
de a junção de equipes 
multidisciplinares da 
área da saúde e da edu-
cação. “Juntos, somos 
elos de uma mesma 
corrente, objetivando a 
melhora da qualidade 
de vida e funcionalida-
de dessas crianças”. Ela 
ainda advertiu sobre a 
importância do desen-
volvimento motor e do 
acompanhamento de 
um fi sioterapeuta nas 
equipes multidiscipli-
nares, seja em âmbito 
público ou privado. “A 
indicação de fi siote-
rapia para a hipotonia 
(diminuição do tônus 
muscular), por exemplo, 
é totalmente relaciona-
da a futuras alterações 
como a falta de contro-
le postural. Além disso, 
temos [em espectro au-
tista] a difi culdade de 
estruturação corporal, 
alteração da coordena-
ção motora, de equilí-
brio, alteração senso-
rial, sendo necessária 
aquisição de habilidade 
motora, alinhamento 
postural, estímulo equi-
líbrio para a aquisição 
de independência”, ex-
ternou Lívia

DISCRIMINAÇÃO E 
LUTA – O dia a dia para 
pessoas com espectro 
autista e seus pais não 
é nada fácil. Pais de 
crianças autistas com-
partilharam algumas 
experiências doloro-

sas. É o caso de Samuel, 
professor de história da 
rede pública de ensino 
e pai de criança autis-
ta. Para ele, os desafi os 
partem desde a aceita-
ção por parte da família, 
do preconceito, da falta 
de profi ssionais na área 
da educação com perfi l 
para trabalhar com alu-
nos do espectro autista. 
“Temos muitos alunos 
que não tem diagnós-
tico e difi cilmente vão 
ter. Isso depende dos 
pais e muitos pais não 
aceitam. E não é fácil 
mesmo! Eu fui o primei-
ro a não aceitar de jeito 
nenhum quando minha 
esposa desconfi ou que 
meu menino era autis-
ta. Eu tive uma difi cul-
dade enorme. Pensa: eu 
que já desconfi ava, tive 
essa difi culdade, ima-
gine uma pessoa sem 
nenhum tipo de instru-
ção!”, desabafou o pai. 
Ainda segundo ele, há 
difi culdade de encon-
trar materiais peda-
gógicos para pessoas 
com TEA. “Existe ma-
terial adaptado para 
alunos do 1º a 5º ano. 
Nunca consegui achar 
do 6º ao 9º ano adapta-
do aos alunos, nem pra 
comprar. Então a gen-
te faz esse material. E 
nós buscamos o apoio 
de especialistas, por-
que não é apenas uma 
discussão municipal, é 
nacional. É necessário 
ampliar o debate, co-
brar e buscar. Os alu-
nos precisam”, defen-
deu Samuel.

A carteirinha de iden-
tifi cação também foi 
assunto. Para as mães 
presentes na audiên-
cia, ela não seria tão 
importante, não fosse a 
falta de empatia de mui-
tas pessoas. Jaqueline, 
presidente da Associa-
ção dos Amigos dos Au-
tistas (AMA) de Taquari-
tinga, que acompanhou 
a audiência ao lado do 
fi lho, diagnosticado com 
TEA e TDAH, contou que 
“a primeira coisa que 
eu fi z quando descobri 
o diagnóstico do meu 
fi lho, foi a carteirinha 
de identifi cação. Meu 
fi lho é autista, não é 
mal educado! É por isso 
que identifi co ele [com a 
carteirinha]. Não é nem 
pela questão de priori-
dade, mas pela questão 

de explicar o que o meu 
fi lho tem, e por isso que 
ele se comporta assim. 
A gente tem que ir à luta, 
fazer a lei ser cumprida, 
e não esconder nossos 
fi lhos. Ele precisa ser 
incluído. A gente tem 
que mostrar pro mun-
do que nosso fi lho tem 
uma defi ciência, e que 
ele precisa ser aceito”, 
disparou Jaqueline.

Alessandra, que tam-
bém tem fi lho autista, 
emendou: “Muitas ve-
zes, mães escutam: – ‘Ai, 
que menino sem educa-
ção, não sabe esperar!’ 
Mas [esta pessoa que 
julga] não sabe o que 
está acontecendo. Não 
sabe que ele [com TEA] 
está tendo uma crise 
sensorial naquele mo-
mento. Ou ele está ten-
do vários estímulos. E 
aí, como fi ca? Carteiri-
nha é pra isso também”. 
Alessandra ainda ma-
nifestou a necessidade 
do poder público em 
levar mais informações 
e palestras, voltadas 
para os pais, por pes-
soas que entendam do 
assunto. “A gente ainda 
tem um pouco mais de 
informação, a gente lê, 
e aqueles pais que não 
tem? Como que fi cam? 
A gente tem que ajudar. 
Cadê ajuda? Muitas ve-
zes não tem”, disse ela, 
que contou sobre o be-
nefício trazido pelo mé-
todo ABA ao seu fi lho, e 
sugeriu a implantação 
na rede pública do mu-
nicípio.

“No método ABA, o 
trabalho é individuali-
zado, respeitando o re-
pertório da pessoa com 
espectro autista, seja 
pra uma adaptação 
de atividade, seja para 
adaptação curricular. A 
frequência de acompa-
nhamento especializado 
é importante para a ob-
tenção de um resultado 
consistente.”, destacou 
Jaqueline, responsável 
pela clínica Limiar Edu-
cação Especializada e 
Intervenção Compor-
tamental para pessoas 
com TEA em Jabotica-
bal, e que acompanhou 
a audiência.

Em Jaboticabal, para 
solicitar a carteirinha 
de identifi cação de TEA, 
basta comparecer na 
Av. Libero Badaró, 680, 
Centro, na Casa do Bol-
sa Família. Levar RG, 
CPF, Certidão de Nasci-
mento, comprovante de 
endereço, foto 3x4 e re-
latório médico.

A íntegra da audiên-
cia pública está dis-
ponível no canal da 
Câmara no YouTube 
(https://www.youtube.
com/CamaraMunici-
paldeJaboticabal). A 
galeria de fotos pode 
ser acessada, para vi-
sualização ou downlo-
ad, pelo Facebook da 
Câmara.
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Vereadores votam 15 projetos na 
próxima segunda-feira (18/04)

UNIVESP, polo de Jaboticabal, está com inscrições 
abertas para o seu vestibular até 25 de abril; 75 vagas 

são oferecidas no município, todas gratuitas

Na próxima segunda-
-feira (18/04), os vere-
adores da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
se reúnem em sessão 
ordinária para a dis-
cussão e votação de 15 
projetos pautados na 
Ordem do Dia. A ses-
são, que começa às 20 
horas, é aberta ao pú-
blico, com transmissão 
ao vivo pelo canal da 
Câmara no YouTube, e 
retransmissão pelo Fa-
cebook.

Em única discus-
são, o plenário votará 
o pedido de abertura 
de uma Comissão de 
Assuntos Relevantes, 
apresentado pela vere-
adora Profa. Paula (PT), 
para averiguar e pro-
por solução de políticas 
públicas de suporte 
emocional e prevenção 
ao suicídio em Jaboti-
cabal (Projeto de Re-
solução nº 22/2022). 
De acordo com o texto, 
o objeto da comissão 
será a fi scalização in 
loco aos serviços de 
saúde e outros órgãos 
que atendam esta de-
manda; a apuração das 
notifi cações, dados so-
bre automutilação e 
tentativas de suicídio 
pelos diferentes ór-
gãos do município, ve-
rifi cação das políticas 
públicas de valorização 
da vida em execução no 
município, verifi cação 
do fl uxograma, plano 
de trabalho e/ou pro-
tocolos de atendimento 
para os casos de auto-
mutilação, ideação sui-
cida, tentativa de sui-
cídio ou situações de 
crise de quem procura 
os Serviços Municipais 
de Saúde e Conselho 
Tutelar. Se aprovada, 
a comissão será com-
posta com cinco mem-
bros e terá 90 dias, 
prorrogável uma única 
vez por igual período, 
para a conclusão dos 
trabalhos.

Ainda em único tur-
no serão apreciados o 
Projeto de Decreto Le-

A UNIVESP – Univer-
sidade Virtual do Esta-
do de São Paulo, polo 
de Jaboticabal, está 
com inscrições aber-
tas para o seu vestibu-
lar até 25 de abril. Com 
75 vagas, distribuídas 
com 25 oportunidades 
por curso, o candidato 
pode se inscrever no 
site da VUNESP (www.
vunesp.com.br). O cus-
to da inscrição é de 
R$45. Os cursos ofere-
cidos são: Licenciatura 
(eixos de Pedagogia, 
Matemática e Letras), 
Computação (eixos de 
Tecnologia da Informa-
ção, Bacharel de Dados 

gislativo nº 42/2022, 
de autoria da vereado-
ra Val Barbieri (PRTB), 
que institui Placas Co-
memorativas pelo Dia 
Mundial dos Animais, a 
serem entregues a pes-
soas ligadas à causa 
animal em sessão sole-
ne no dia 04 de outubro 
de 2022; e o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
43/2022, de autoria do 
vereador Paulo Henri-
que Advogado (PATRI), 
que concede Título de 
Honra ao Mérito à Uni-
maq Máquinas e Equi-
pamentos pelos seus 
27 anos de fundação e 
serviços prestados ao 
município de Jabotica-
bal.

Na sequência, os ve-
readores discutem e 
votam em primeiro tur-
no quatro projetos re-
lacionados a pedidos de 
abertura de créditos no 
orçamento da prefeitu-
ra e um no orçamento 
do SEPREM, de autoria 
do Poder Executivo. São 
eles: PL nº 215/2022, 
que autoriza o Execu-
tivo a abrir um crédito 
adicional especial de 
R$ 50 mil no orçamento 
do SEPREM, de modo a 
possibilitar o “ingres-
so às novas receitas 
de compensação pre-
videnciária bem como 
possa quitar os débi-
tos decorrentes dos 
pedidos de compensa-
ção que lhe venham a 
ser apresentados por 
outros Regimes Pró-
prios de Previdência 
Social (RPPSs)”; o PL nº 
216/2022, que per-
mite a abertura de um 
crédito adicional suple-
mentar de R$ 7.5 mi-
lhões no orçamento da 
prefeitura, destinado a 
reforçar a dotação or-
çamentária para des-
pesas com o transpor-
te de alunos municipal 
e intermunicipal; o PL 
nº 226/2022, que au-
toriza a abertura de um 
crédito adicional suple-
mentar de pouco mais 
R$ 2.6 milhões no orça-
mento para, segundo a 

prefeitura, reforçar o 
saldo orçamentário da 
Secretaria Municipal 
de Saúde “haja vista 
o término do contrato 
de gestão da Unidade 
de Pronto Atendimen-
to de Jaboticabal”; o PL 
nº 227/2022, que dis-
põe sobre a abertura 
de um crédito adicio-
nal suplementar de R$ 
8.121.000,00 milhões 
no orçamento da pre-
feitura para a manuten-
ção e desenvolvimento 
do ensino quanto à me-
renda escolar e outros 
materiais de serviços 
para a rede municipal, 
cujos créditos referem-
-se a repasses estadu-
ais e federais; e o PL nº 
228/2022, que permite 
a abertura de um crédi-
to adicional suplemen-
tar de R$ 8.790.000,00 
milhões no orçamento 
da prefeitura para re-
forçar dotações orça-
mentárias destinadas 
à construção do Novo 
Centro de Saúde (Cen-
tro Municipal de Espe-
cialidades) – o valor do 
crédito será coberto 
por R$ 5.290.000,00 
milhões por recursos 
próprios do município, 
e outros R$ 3.5 mi-
lhões por convênio es-
tadual firmado com a 
Secretaria de Desen-
volvimento Regional 
(SDR).

Igualmente será dis-
cutido e votado pelos 
vereadores o PL nº 
222/2022, de autoria 
do Executivo Municipal, 
que na prática permi-
te a contratação de jo-
vens, enquanto estagi-
ários, para atuar como 
monitores na Zona 
Azul, que deve voltar a 
funcionar em Jaboti-
cabal – ainda sem data 
defi nida. Para isso, o 
texto propõe, entre ou-
tros, que os jovens es-
tejam matriculados e 
frequentando o ensino 
médio na modalidade 
profi ssional da educa-
ção de jovens e adul-
tos. A proposição ainda 
prevê que deverá ser 

e Engenharia da Com-
putação) e Negócios 
(eixos de Processos Ge-
renciais, Bacharel em 
Administração e Enge-
nharia de Produção).

“Temos três cursos, 
mas na verdade são 
nove porque, após o 
primeiro ano, o leque 
se abre ao aluno. Assim 
que o aluno concluiu 
o primeiro ano, ele faz 
a sua escolha dentro 
dos eixos. Por exemplo: 
caso o aluno escolha 
Computação, ele irá 
cursar o primeiro ano 
e, logo em seguida, ele 
escolhe onde irá seguir, 
se é pelo eixo de Tecno-

logia da Informação, 
Bacharel de Dados ou 
Engenharia de Compu-
tação. Assim acontece 
em todas as três pos-
sibilidades, oportuni-
zando o aluno escolher 
por onde seguir após o 
primeiro ano”, explicou 
Danilo Augusto Reinol, 
orientador do polo da 
UNIVESP Jaboticabal.

As aulas da UNIVESP 
acontecem de forma 
remota e o aluno só 
marca presença no 
polo jaboticabalense, 
localizado na Escola 
Coronel Vaz, para re-
alizar a prova a cada 
dois meses. “Esse é um 

diferencial da univer-
sidade. Quem trabalha, 
precisa ter horários 
mais fl exíveis. Como a 
UNIVESP tem suas au-
las remotas, o aluno 
consegue se organizar 
melhor dentro dos seus 
horários e só marca 
presença no polo no 
dia da prova”, explicou 
Danilo. “A UNIVESP é a 
quarta universidade do 
Estado de São Paulo, 
ao lado da USP, UNESP 
e UNICAMP. Seu ma-
terial tem como base 
as três universidades, 
comprovando, assim, 
sua qualidade de exce-
lência”, concluiu.

Caso o aluno não 
possua computador 
ou internet em sua re-
sidência para acompa-
nhar as aulas, o polo 
da UNIVESP do Coronel 

Vaz está à disposição, 
com computador e in-
ternet de ultravelocida-
de. A UNIVESP é total-
mente gratuita. Faça já 
a sua inscrição!

celebrado um termo de 
compromisso entre as 
partes – escola, Poder 
público, jovem e o res-
ponsável pelo aluno. A 
jornada de atividade 
no estágio não poderá 
ultrapassar 6 horas di-
árias. A duração será 
de um ano, prorrogá-
vel por igual período, e 
a prefeitura concederá 
mensalmente, ao esta-
giário, uma bolsa-auxí-
lio de R$ 606,00.

O PL nº 223/2022, 
de autoria da verea-
dora Dra. André De-
legada (PSC), também 
está pautado para 1ª 
discussão e votação. O 
projeto altera dispositi-
vos da lei que obriga os 
estabelecimentos co-
merciais que compram 
sucatas de metais, fi os 
de cobre e alumínio a 
manterem cadastros 
dos fornecedores (Lei 
nº 3.640/2007). De 
acordo com o texto, 
constatada a falta do 
castrado atualizado, o 
Poder Público notifi ca-
rá o infrator para que a 
regularização seja re-
alizada no prazo de 30 
dias. Caso a regulari-
zação não seja cumpri-
da, a multa será de 250 
UFESPs, que em 2022 
equivale a R$ 7.992,00. 
No caso de constata-
ção de comercialização 

de fi os ou cabos de co-
bre, alumínios usados, 
tampas de bueiros, pla-
cas de sinalização de 
trânsito, lápides e ou-
tros objetos de metal 
usados, sem a devida 
documentação legal, a 
multa também será de 
250 UFESPs. A propos-
ta também endurece a 
legislação no caso de 
cassação do alvará, 
não sendo autorizado 
novo alvará de funcio-
namento para a explo-
ração do mesmo ramo 
de negócio no referido 
endereço ao mesmo 
proprietário ou familia-
res até quarto grau.

Também serão vo-
tados em 1º turno 
o Projeto de Lei nº 
214/2022, de autoria 
da vereadora Dra. An-
dréa Delegada, que de-
nomina de “Ninrod Wal-
domiro da Silva Vieira” 
o Poço Artesiano loca-
lizado na rua Nelson 
Mendonça Junior, 170, 
no bairro Residencial 
Senhor Bom Jesus; o 
PL nº 219/2022, de 
autoria da vereadora 
Renata Assirati (PSC), 
que denomina de “João 
Sérgio Giangreggo – 
Macarrão” o Poço Ar-
tesiano localizado na 
rua Dr. Antônio Roque 
Geraldo, esquina com 
Rua Tharcílio Panosso, 

no Parque das Araras; 
o PL nº 220/2022, de 
autoria da vereadora 
Val Barbieri, que de-
nomina de “Ruth Sa-
bella Zocolaro” a área 
de lazer “L” no bairro 
Conjunto Habitacional 
Hugo Lacorte Vitalle I; 
o PL nº 218/2022, de 
autoria do vereador 
Prof. Jonas (REPUBLI-
CANOS), que altera a lei 
que instituiu a Semana 
Municipal da Consci-
ência do Autismo (Lei 
nº 4.691/2015), pas-
sando a ser reconhe-
cido como “Abril Azul”, 
ampliando para todo o 
mês de abril as ações 
de conscientização so-
bre o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA); 
e o PL nº 221/2022, de 
autoria da vereadora 
Profa. Paula, que trata 
do Benefício Temporá-
rio de Ajuda Financeira 
concedido pela Secre-
taria Municipal de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social. A matéria 
propõe o retorno do 
texto original da Lei 
4074/2010, alterado 
pela lei 4801/2016. Se-
gundo a autora, o texto 
de 2016 excluiu uma 
parcela de indivíduos 
para a obtenção do au-
xílio, como jovens que 
enfrentam graves pro-
blemas com álcool ou 
drogas.
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Câmara de Jaboticabal outorga títulos de Cidadania e 
diplomas de Honra ao Mérito em sessão solene

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal conferiu 
três títulos de Cidada-
nia e dois diplomas de 
Honra ao Mérito em 
sessão solene na noite 
da última segunda-fei-
ra (11/04). Familiares, 
amigos e políticos da 
cidade prestigiaram a 
cerimônia no plenário 
do Palácio Ângelo Ber-
chieri, conduzida pela 
presidente da Casa, Re-
nata Assirati.

O advogado Dr. Ar-
naldo Geraldes Morelli 
recebeu a outorga de 
Diploma de Honra ao 
Mérito, conferido pelo 
Decreto Legislativo nº 
651/2015, de autoria 
da vereadora Dra. An-
dréa Delegada. “Tive o 
privilégio de poder re-
conhecer o trabalho 
[dessa] personalidade 
ímpar de nossa cidade. 
Quem conhece Dr. Ar-
naldo de perto, certa-
mente teve o privilégio 
de desfrutar das suas 
belas histórias e da sua 
inteligência. Quantas e 
quantas pessoas que 
já passaram por ele, 
que já foram auxiliadas 
por ele, que já foram 
aconselhadas por ele, 
sem que ele fi zesse um 
só alarde... Dr. Arnaldo 
mostrou a todos que a 
dedicação é fundamen-
tal para a colheita de 
frutos. Inspirou muitas 
pessoas e mostrou que 
é possível dedicar-se a 
família sem se esque-
cer do seu comprome-
timento com o próxi-
mo”, manifestou a Dra. 
Andréa.

Próximo de comple-
tar 87 anos, Dr. Arnaldo, 
que é jaboticabalense 
de nascimento, e ocu-
pou cargos diretivos 
em diversas entidades 
e empresas da cidade e 
região, não economizou 
na poesia. “Cidade sem 
história não se parece. 
Cidade sem história é 
cidade sem futuro! E é 
com esse espírito, que 
agradeço imensamen-
te e respeitosamente a 
honraria que me é con-
cedida... Jaboticabal 
é a cidade onde nasci, 
onde eu constituí famí-
lia. Cumpri o meu de-
ver. Não vivi à margem. 
Combati o bom comba-
te! Aprendi a gostar da 
sua história, de suas 
coisas [em referência 
à cidade]. Da imensidão 
do majestoso jardim, 
onde me criei, com sua 
portentosa Catedral, 
com seu coreto riquís-
simo de história, com 
o obelisco do centená-
rio, com o pé de jenipa-
po, de tamarindo, com 
pé de jabuticabeira do 
mato. Aprendi a amar 
Jaboticabal”, proferiu o 
homenageado.

Na sequência, Carlos 
César Ignácio, conhe-
cido como Loyola, foi 
igualmente condecora-
do com Diploma de Hon-
ra ao Mérito, conforme 

o DL nº 746/2020, de 
autoria do então vere-
ador Samuel Cunha. 
“Eu estou aqui simples-
mente para agradecer 
ao Loyola por tudo que 
ele fez... por cada alu-
no, por cada chama-
da de atenção. Alunos 
que não seriam nada... 
que estavam conde-
nados pela vida e pela 
sociedade, mas que se 
transformaram atra-
vés da educação, de 
professores compro-
metidos, e de um coor-
denador que não tinha 
hora... Por isso Loyola, 
agradecer por tudo o 
que você fez pela edu-
cação de Jaboticabal”, 
discorreu Cunha.

Por sua vez, profes-
sor Loyola, que se apo-
sentou em 2020, reme-
morou pessoas que ao 
longo da vida contribu-
íram para a sua vida 
profi ssional, em um 
ato de gratidão. Relem-
brou etapas de sua tra-
jetória, como quando 
atuou na 3ª Idade, no 
Caminhando para o Fu-
turo e nos Jogos Regio-
nais da 3ª Idade (JORI), 
e falou da satisfação e 
orgulho pela carreira 
escolhida, que serviu 
de espelho para novas 
gerações. “Eu estava 
em uma festa, no Co-
légio Maria, e saí para 
pegar um refrigerante. 
Veio uma menina con-
versar comigo, e ela me 
falou: ‘- Oi, professor, 
tudo bem?... Eu estudei 
no Caminhando com o 
senhor, e hoje estou fa-
zendo Educação Física 
por causa do senhor’. 
E eu fi quei tão conten-
te! Aí encontrei outra 
menina, que falou que 
ia fazer Educação Físi-
ca por minha causa. Só 
isso, para mim, já valeu 
toda minha carreira! 
Muito obrigado a to-
dos”, recordou Loyola.

NOVOS FILHOS DE 
JABOTICABAL – O em-
presário José Ama-
ro Cury, fundador da 
empresa Santa Clara, 
sediada em Jabotica-
bal, e um dos maiores 

fomentadores do agro-
negócio do país, rece-
beu a outorga de Cida-
dão Jaboticabalense. A 
honraria foi concedida 
pelo DL nº 742/2020, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone, apro-
vado por unanimidade. 
O parlamentar, duran-
te seu pronunciamen-
to, chegou a fazer um 
trocadilho com um dos 
sobrenomes do home-
nageado, de Amaro, 
para ‘Amado’, em re-
ferência ao respeito e 
admiração externados 
por amigos e funcio-
nários do empresário. 
“Podemos chamar José 
‘Amado’ Cury, [porque] 
é amado pela equipe de 
trabalho, e não só por 
essa, mas também por 
nós jaboticabalenses, 
por trazer tanta ale-
gria, que é o emprego!”, 
pontuou Servidone.

Dono de ideias ino-
vadoras, José Amaro 
Cury, que completa 81 
anos em dezembro, é 
natural de Tietê (SP). 
Construiu um legado de 
inovações e qualidade 
em nutrição e proteção 
vegetal ao longo de 50 
anos, no mercado agrí-
cola nacional e interna-
cional. A empresa gera 
centenas de empre-
gos diretos e indiretos 
tanto em Jaboticabal 
quanto em outros es-
tados da federação. “A 
única coisa que tenho 
que falar é agradecer 
o povo de Jaboticabal, 
pois fui muito bem re-
cebido aqui! Vim para 
Jaboticabal, consegui 
dois terrenos em con-
cessão pela prefeitu-
ra e hoje estamos com 
dez. E estamos cres-
cendo muito”, comemo-
rou Cury.

Na sequência, Lua-
na Cristina Cristiano 
da Silva também rece-
beu o Título de Cidadã 
Jaboticabalense (DL nº 
729/2019), entregue 
pela autora da propo-
sição, vereadora na Le-
gislatura 2017/2020, 
Dona Cidinha. “É uma 
honra imensa homena-

geá-la. Quando fi z um 
projeto contra o abuso 
sexual de crianças e 
adolescentes... a Luana 
esteve presente com o 
projeto Guri, e foi aí que 
eu passei a conhecer a 
Luana [e seu trabalho]”, 
recordou Dona Cidinha 
ao parabenizar a ho-
menageada.

Luana, que é natural 
de Pitangueiras (SP), 
atua como coordena-
dora do Projeto Guri 
em Jaboticabal, que 
oferece, no contratur-
no escolar, aulas de 
canto e instrumentos 
musicais para crianças 
e adolescentes entre 6 
e 18 anos. “Faço meu 
papel com amor e de-
dicação... Eu agradeço 
de coração essa honra, 
de me tornar uma Ci-
dadã Jaboticabalense. 
Aprendi a amar essa ci-
dade! Agradeço a todas 
as famílias e alunos que 
fazem parte do Projeto 
Guri, porque eles são a 
razão para eu sair e es-
tar aqui todos os dias... 
Eu continuarei fazendo 
meu trabalho com de-
dicação e empenho e 
proporcionado muita 
música e alegria a essa 
cidade”, expressou Lu-
ana.

O cirurgião-dentista 
Renato Gonçalves dos 
Reis se tornou ‘fi lho de 
Jaboticabal’ confor-
me o DL nº 741/2020, 
concedido pelo verea-
dor Dr. Edu Fenerich, 
que traçou uma breve 
biografi a de seu home-
nageado. “[Dr. Renato] 
Escolheu viver em nos-
sa querida Jaboticabal 
há mais de 25 anos. 
Dr. Renato e sua espo-
sa Dra. Patricia, são 
sócios-proprietários 
da Clínica Odontocen-
ter Odontologia Esté-
tica, onde, há mais de 
20 anos prestam rele-
vantes serviços pro-
fi ssionais à nossa po-
pulação... Foi, por 10 
anos, coordenador do 
projeto “Adotei Sorri-
so” vinculado à Funda-
ção ABRINQ que, por 
muito tempo, tratou de 

forma absolutamente 
gratuita em consultó-
rio particular, crianças 
vinculadas a entidades 
assistenciais do nosso 
município. Com toda a 
justiça, a cidade que 
você adotou como mãe 
há um quarto de sécu-
lo, hoje o recebe como 
fi lho muito querido”, 
declarou Fenerich.

Mineiro de nascimen-
to, da cidade de Patro-
cínio, Dr. Renato Reis 
se emocionou ao enal-
tecer o papel da família 
na sua trajetória pes-
soal e profi ssional, bem 
como ao relembrar de 
seu sogro [in memo-
riam]. “Em 1997 fui con-
vidado pelo meu sogro, 
saudoso senhor João 
Antonio Bressan, e pela 
minha sogra dona Nilza 
Bressan [presente na 
cerimônia], para que 
viesse residir em Ja-
boticabal. Ocasião em 
que Patricia e eu está-
vamos de casamento 
marcado na Igreja São 
Benedito... Tomei uma 
decisão, de vir por ape-
nas dois anos [e acabou 
se fi xando em Jabotica-
bal]... Gostaria de agra-
decer a todos os vere-
adores que aprovaram 
essa importante honra-
ria, em especial ao ilus-
tríssimo vereador, Dr. 
Edu Fenerich... Neste 
importante momento, 
passa um fi lme na nos-
sa mente, relembrando 
os 25 anos de Jabotica-
bal. Com toda certeza, 
valeu a pena! Gratidão 
a todos os munícipes 
de Jaboticabal que me 
receberam de braços 
abertos”, discursou Dr. 
Renato Reis.

Em nome do Poder 
Executivo, o prefeito 
municipal Prof. Emer-
son usou a tribuna 
para enaltecer os ser-
viços prestados pelos 
homenageados ao mu-
nicípio e a sua gente. 
“Que vocês continuem 
acreditando [na nossa 
cidade]. Aqui fi lhos nas-
cidos, como o Loyola e 
o Dr. Arnaldo, e aqui os 
fi lhos acolhidos como o 

seu Cury, Luana e o Dr. 
Renato. Quero para-
benizar a todos vocês 
pela sensibilidade. Que 
essa noite seja festiva e 
marcada pela memória, 
mas acima de tudo, que 
sempre reconheçam 
pelos valores que vocês 
têm e tiveram, que são 
mais do que merecido 
por estarem aqui hoje 
mencionados nos anais 
desta Casa. Que Deus 
abençoe a todos vocês”, 
externou Prof. Emer-
son.

Antes de declarar a 
cerimônia encerrada, a 
presidente da Câmara, 
Renata Assirati, igual-
mente cumprimentou 
os homenageados. “Em 
nome de todos os vere-
adores, funcionários e 
assessores desta Casa 
de Leis, parabenizo os 
homenageados da noi-
te. Parabéns também 
aos nobres vereadores 
Pepa Servidone, Dr. Edu 
Fenerich, Dra Andréa 
Delegada e os verea-
dores na Legislatura 
2017/2020, Dona Ci-
dinha e Samuel Cunha, 
autores dos projetos 
que homenagearam 
nesta noite pessoas tão 
ilustres e importantes 
para a nossa Jabotica-
bal. Hoje, com um título 
a mais em seus cora-
ções” concluiu Renata 
Assirati.

Além dos chefes dos 
poderes Legislativo e 
Executivo, participaram 
da solenidade os vere-
adores Ronaldinho, Dr. 
Mauro Cenço e Val Bar-
bieri, além do vice-pre-
feito Nelsinho Gimenez. 
Também prestigiaram 
a cerimônia o ex-vere-
ador e ex-vice-prefeito 
Vitório De Simoni, o ex-
-vereador Jan Nicolau, 
e a primeira-dama, Cris-
leine Scarparo.

A íntegra da sessão 
está disponível no canal 
da Câmara no YouTube. 
A galeria de fotos da ce-
rimônia pode ser aces-
sada, para visualização 
ou download, no canal 
da Câmara no Facebook.
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Renata Assirati prestigia campanha “Fazer o 
bem sem olhar a quem” durante doação de sangue 

com equipe do Hemocentro de Ribeirão Preto

Doar sangue é sal-
var vidas. E no último 
sábado, dia 9, a presi-
dente da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
Renata Assirati, esteve 
presente na Faculdade 
São Luís de Jabotica-
bal para acompanhar 
a Campanha de  Do-
ação de Sangue “Fa-
zer o bem sem olhar a 
quem”, com o ônibus 
e equipamento do He-
mocentro de Ribeirão 
Preto. A Campanha é 
promovida e organi-
zada por Regina Leite, 
com apoio da Prefei-
tura de Jaboticabal, 
Polícia Militar, Tiro de 
Guerra 02-018, em-
presas, entidades, en-
tre outros. 

Além de ser um ges-
to altruísta e de sal-
var inúmeras vidas, a 
campanha é sempre 
um grande sucesso. 
“Tive o prazer de es-
tar ao lado de pes-
soas muito especiais 
que realmente fazem 
a diferença na vida de 
milhares de pessoas”, 
destaca Renata Assi-
rati. 

A equipe do Hemo-
centro de Ribeirão 
Preto esteve em Jabo-
ticabal, na Faculdade 
São Luís, com todos 
os equipamentos ne-
cessários para rece-
ber os doadores de 
sangue que salvarão 
vidas. A organização 
e todo o incentivo vêm 

do trabalho incansá-
vel de Regina Leite, 
que está há oito anos à 

frente desta ação “Fa-
zer o bem sem olhar a 
quem”. 

“Estivemos com ami-
gos queridos e tam-
bém com o Sargento 

Fábio Vinícius de Car-
valho Fabre, instrutor 
do TG 02-018, que le-
vou os atiradores para 
fazer o bem. Parabéns 
a todos”, fala Renata 
Assirati, destacando a 
importância da doação 
de sangue. “Muitas vi-
das são salvas graças 
a todos que vão, tiram 
um tempinho de seu 
dia para realmente 
fazer o bem”, comple-
menta a presidente.

Segundo Renata As-
sirati, enfermeira de 
profissão, explica que 
a partir da doação 
manual de sangue to-
tal, através de centri-
fugação, é possível se 
obter os componentes 
sanguíneos: 1 unida-
de de concentrado de 
hemácias (CH), 1 uni-
dade de concentra-
do de plaquetas (CP), 
1 unidade de plasma 
fresco (PF) e 1 unida-
de de crioprecipitado 
(CRIO), ou seja, com 
todos os componentes 
é possível salvar até 
quatro vidas. 

É importante estar 
atento às campanhas 
promovidas e fazer a 
diferença na vida do 
próximo.

Poliana Taliberti - 
Gabinete Renata Assi-
rati 


