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Novos poços, nova frota, Poupatempo, escola de artes gratuita e muito 

mais: Há muito o que se comemorar na atual Jaboticabal!
Conquistas atrás de conquistas. A gestão iniciada em janeiro 

de 2021 do prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson Camargo vem 
realizando grandes feitos em uma parceria junto ao Governo 
do Estado de São Paulo jamais vista na cidade. As conquistas 
são muitas – algumas já concretizadas e outras em processo 
de licitação e planejamento. Além disso, o olhar diferencia-
do para aqueles que mais precisam chama a atenção. Proje-
tos como a gratuidade total da Escola de Artes, a distribuição 
de absorventes íntimos por meio do programa “Dignidade Fe-
minina” e os cursos profi ssionalizantes oferecidos mostram a 
cara do atual governo.

“O mesmo governo que distribui milhares de cestas básicas 
às famílias meio a pandemia do novo coronavírus, que dis-
tribui absorventes para nossas mulheres que mais precisam 
e cuida do lado social como nunca outro governo cuidou, é o 
mesmo governo que desmembra lotes do distrito industrial 
para a chegada de novas empresas, por exemplo. Cuidamos de 
pessoas, cuidamos dos nossos empresários, cuidamos da nossa 
Jaboticabal”, afi rmou o prefeito, Prof. Emerson Camargo.

Confi ra algumas das realizações de janeiro de 2021 a julho 
de 2022. Temos muito o que comemorar!

Novos poços construídos: o novo governo tinha como uma 
das suas principais bandeiras nas Eleições 2020 de amenizar 
os problemas com a falta de água em Jaboticabal. E isso tem 
sido feito. Oito novos poços foram anunciados, sendo alguns já 
inaugurados. A atual administração ainda conquistou R$11 mi-
lhões de reais por meio do Desenvolve SP que serão investidos 
no SAAEJ com a perfuração de poços profundos, setorização e 
modernização da autarquia.

Poupatempo: aguardado em Jaboticabal há duas décadas, 
o Poupatempo foi conquistado logo no primeiro ano da atual 
gestão. Inaugurado no Jaboticabal Shopping, é destaque em 
atendimentos em todo o Estado de São Paulo, tem atraído a 
região e contribuído com o comércio local.

Escola de Artes gratuita e sua descentralização: antigamen-
te, a Escola de Artes possuía bolsas, mas não era 100% gratui-
ta. Agora é. Todos os alunos matriculados não pagam nenhum 
tipo de taxa. Além disso, o projeto de descentralização da es-
cola tem levado arte e cultura para todos os bairros e distritos 
por meio das escolas e ONGs parceiras.

JabotiNatal: em dezembro de 2021, Jaboticabal iniciou uma 
nova era para o seu Natal com o JabotiNatal – Luzes de Athe-
nas. O projeto promete fazer com que Jaboticabal se torne 
referência nesta festividade, atraindo a população da região 
e fortalecendo nosso comércio. Que venha o JabotiNatal de 
2022!
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Vacinação virou referência: o drive-thru da vacinação con-
tra o novo coronavírus virou referência estadual. Organizada 
no Centro de Eventos Cora Coralina, a vacinação foi rápida, 
ágil e confortável.

Novo Laboratório Microrregional: o novo laboratório fi cou 
seis anos em reforma e nunca era entregue para a população. 
A nova gestão inaugurou o laboratório, deixou de pagar alu-
guel no antigo espaço e passou a oferecer mais conforto para a 
população e condições de trabalho aos profi ssionais da saúde.

Novo Centro de Saúde e Mamógrafo: Jaboticabal irá cons-
truir um novo centro de saúde na Sanbra. A obra, orçada em 
R$9 milhões de reais, irá centralizar atendimentos e suas es-
pecialidades. Para concretizar este sonho, a Câmara Munici-

pal repassou R$3,5 milhões, o Governo do Estado de São Paulo 
outros R$3,5 milhões e mais R$2 milhões de recursos próprios. 
Uma novidade será o mamógrafo – esta será a primeira vez na 
história que Jaboticabal contará com seu próprio aparelho, 
evitando viagens para a região e garantindo maior agilidade 
no atendimento.

Material escolar, climatização e uniformes: no início do ano 
letivo, nossos alunos receberam o material escolar, elogiado 
por todos os pais e responsáveis. Materiais de qualidade, in-
cluindo lápis de cor da marca Faber Castell, foram destaque. 
A Prefeitura de Jaboticabal ainda irá instalar ar condiciona-
do em 100% das salas de aula para oferecer maior conforto 
aos alunos e professores, qualifi cando o ensino. Já os novos 
uniformes escolares estão em produção e chegarão em breve, 
neste segundo semestre. 

Novos equipamentos para a rede municipal de ensino: a 
Prefeitura de Jaboticabal adquiriu quase quatro mil novos 
itens para as escolas municipais, como geladeiras, micro-on-
das, freezers, brinquedos, televisões, carrinhos de bebê, entre 
outros. 
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Nova escola estadual: há muito tempo Jaboticabal não cons-

trói uma nova escola. Agora, o atual governo conquistou uma 
nova escola estadual, que será construída próxima ao Jardim 
Mariana. O custo da obra será de R$14 milhões de reais e irá 
atender uma região importante de Jaboticabal.

Projeto Vencedores: a FAE – Fundação de Amparo ao Espor-
te de Jaboticabal fi cou esquecida entre 2016 e 2020. Mas em 
2021 ela foi reativada, lançou o Projeto Vencedores e salvou 
vidas! O programa cuidou dos pacientes pós-Covid que vence-
ram a doença, mas que precisavam de um cuidado especial. 
O projeto, inclusive, foi premiado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo.

Natação para as crianças e PAF: a FAE iniciou as aulas de na-
tação para as crianças matriculadas na rede municipal de en-
sino. Inicialmente, 100 vagas estão sendo oferecidas e as aulas 
acontecem no Clube Mascagni. Outro projeto reativado foi o 
PAF – Programa Atleta do Futuro, em parceria com o SESI.

A volta do Torneio Primeiro de Maio: o Torneio Primeiro de 
Maio, tradicional em Jaboticabal, voltou a acontecer em 2022 e 
foi um grande sucesso. Com grandes jogos, a competição reu-
niu os colaboradores de grandes empresas de Jaboticabal.

Dignidade Feminina: é triste, mas um grande número de 
mulheres em todo país utiliza itens nada indicados para con-
ter o fl uxo menstrual. Em Jaboticabal, o projeto “Dignidade 
Feminina” garante mensalmente a distribuição de absorven-
tes higiênicos para alunas das escolas públicas de ensino e 
mulheres usuárias do serviço público de saúde que possuem 
baixa renda.

A volta da Terceira Idade: após mais de dois anos da pande-
mia do novo coronavírus, a nossa Terceira Idade de Jabotica-
bal está de volta! Uma das poucas cidades da região que vol-
tou com força total, Jaboticabal tem dado todo o apoio para a 
nossa terceira idade! E os nossos jovens já voltaram nos dando 
ainda mais alegria: foram vice-campeões dos Jogos da Melhor 
Idade de 2022 e classifi caram quatro equipes para as fi nais da 
fase estadual!
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Recapeamento: nossos distritos de Lusitânia e Córrego Rico 
foram os primeiros a receberem o recapeamento na atual ges-
tão. Agora, o grande programa de recapeamento iniciará em 
Jaboticabal. Só na inauguração do Poupatempo, R$2 milhões 
foram anunciados pelo Governo do Estado de São Paulo. Em 
breve, o trabalho começa. 

Nova frota: a frota encontrada pela atual gestão estava em 
uma situação lamentável. Entretanto, desde o ano passado, 
novos veículos foram conquistados e outros adquiridos com 
recursos próprios. Novas ambulâncias, vans, tratores e muito 
mais!

Patrulha Rural e Programa Melhor Caminho: a segurança 
no campo, para nossos produtores rurais e todos os colabora-
dores, também é prioridade em Jaboticabal. E por meio do Go-
verno do Estado de São Paulo, duas viaturas do programa “Pa-
trulha Rural” foram conquistadas e já estão no campo! Já por 
meio do programa “Melhor Caminho”, nossas estradas rurais 
passam por revitalização, agora mais largas e com melhores 
condições.

Causa Animal: a atual gestão tem tido um carinho ímpar com 
a causa. Só de 2021 para cá grandes conquistas foram concreti-
zadas, como convênio com clínica particular, convênio com o 
Hospital Veterinário da UNESP, nova sede para o Departamen-
to de Proteção Animal, SAMU PET e muito mais!

Novo governador do Estado de São 
Paulo, Rodrigo Garcia parabeniza 

Jaboticabal pelos 194 anos!

O novo governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia 
parabenizou Jaboticabal pelos seus 194 anos. Em um vídeo, 
o governador envia os parabéns à cidade e ao atual prefeito, 
Prof. Emerson Camargo.

“Eu quero cumprimentar toda a população de Jaboticabal 
pelos 194 anos. Faço isso através do prefeito Emerson e saú-
do toda a comunidade de Jaboticabal. É muita história! E uma 
história bonita que Jaboticabal construiu. Eu também tenho 
imenso carinho pela cidade e sei que neste momento vocês es-
tão em festa, realizando a 38ª edição da Festa do Quitute. Co-
memorem! É tempo de celebrar conquistas, é tempo de voltar 
a conviver. Mas, também, é tempo de olhar para o futuro. E 
eu quero registrar que, além dos meus parabéns, Jaboticabal 
pode contar com o Governo de São Paulo. Um grande abraço a 
todos!”, afi rmou o governador. 
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Programação em comemoração aos 194 
anos de Jaboticabal e 38ª Festa do Quitute

• Dia 16 de Julho - 
Sábado - Aniversário 
de Jaboticabal

08:00 - Solenidade 
de Hasteamento das 
Bandeiras

Local: Praça Dr. Joa-
quim Batista

09:00 - Santa Missa 
Solene da Diocese

Local: Catedral de 
Nossa Senhora do Car-
mo

10:30 - Inauguração 
da Nova Sede Secreta-
ria de Assistência e De-
senvolvimento Social 
e Casa do Bolsa Famí-
lia - ao lado da Futura 
Cidade da Saúde

Local: Rua Floriano 
Peixoto nº 1310 - Cen-
tro

PALCO PRINCIPAL
11:00 - Raízes Serta-

nejas: Marcos Salles - 
Sertanejo

12:00 - Raízes Serta-
nejas: Renan e Gazeta 
- Sertanejo

13:00 - Zé Lucas e 
Renan - Sertanejo 

14:15 - Pagodeira 90 
- Samba 

15:30 - Múmias e Ca-

veirinhas - Bloco Car-
navalesco

17:00 - Intervalo
19:00 - Dupla Rdois 

(Sábio e Renan) - Ser-
tanejo

20:15 - Anderson 
Oliveira e Banda - 
Samba

21:30 - Samba du 
Bom - Samba

22:45 - Xande de Pi-
lares - Pagode

PRAÇA DA MÚSICA
11:00 -  Aline Lopes 

- MPB
12:15 - Corporação 

Musical Gomes e Pu-
cinni - Instrumental

13:30 - Rafa Lemos - 
Sertanejo

14:45 - Jota Carlos e 
seus teclados - MPB

16:00 - Hakuna Ma-
tata - Pop Rock

17:00 - Intervalo
19:00 - Paralello - 

Rock
20:15 - Gaiuna - Re-

ggae
21:30 - Gabi Viola - 

Sertanejo
22:15 - Língua de So-

gra - Pop Rock Nacio-
nal

PALCO JOVEM
11:00 - Banda Jo-

vem da Escola de Arte 
- Instrumental

12:15 - João Paulo e 
Gabriel - Sertanejo

13:30 - Karol Bassi - 
Gospel

14:45 - Sobre a Ro-
cha - Gospel

16:00 - Tiago Porto - 
Teatro

17:00 - Intervalo
19:00 - Banda Mo-

vva - Pop Rock
20:15 - Ali É Noiz - 

Rap
21:30 - Juliane 

Mello - MPB
22:45 -  Chavala - 

MPB/Pop Rock

• Dia 17 de Julho - 
Domingo

10:30 - Inauguração 
Nova Sede da Emurja.

Local: Av. Carlos 
Berchieri, 101 - Bos-
que Municipal

PALCO PRINCIPAL
11:00 - Orquestra 

Sul América - Baile
12:15 - Alto Astral 

S/A - Samba/Pagode
13:30 - Clayton e 

Adão - Sertanejo
13:00 - Centopeia 

(ITINERANTE) - Instru-
mental

14:45 -  Paulo Silva e 
Tiago - Sertanejo

16:00 - Orquestra 
de Cordas Caipiras - 
Sertanejo

17:00 -  Banda São 
Luís - Instrumental

PRAÇA DA MÚSICA
11:00 - Musical 

Show Classic - MPB
12:15 - Trio BMW - 

MPB/Pop Rock
13:30 - Doiz Herma-
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nos - Pop Rock
14:45 -  Ricardo Fe-

nerich Brasilidades - 
MPB

16:00 - Trio Zenith - 
Pop Rock

PALCO JOVEM
11:00 - Samba Mais - 

Pagode

12:15 - SoundBar - 
Pop Rock

13:30 - Regis Bravo - 
MPB/Pop Rock

14:45 -  Banda Plêia-
de - Pop Rock

16:00 - Tributo a Elis 
Regina - MPB

• Dia 18 de Julho - 
Segunda-Feira

20:00 - Culto de 
Ação de Graças em co-
memoração ao aniver-
sário de Jaboticabal

Realização: Conse-
lho de Pastores       

Local: Cine Theatro 
Municipal 
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Entre janeiro e maio de 2022, Jaboticabal registrou 
saldo positivo superior a 600 novos empregos 

A Prefeitura de Ja-
boticabal registrou 
saldo de 617 novos 
empregos entre ja-
neiro e maio de 2022. 
Os dados são do CA-
GED – Cadastro Ge-
ral de Empregados 
e Desempregados. 
O setor de serviços 
foi o grande respon-
sável pelo salto de 
novos empregos, se-
guido pela indústria 
e agropecuária. No 
total, 4.649 profi s-
sionais foram contra-
tados, frente a 4.032 
desligados. 

“Nosso prefei-
to Prof. Emerson se 
preocupa muito com 

a geração de empre-
gos na nossa Jaboti-
cabal. Estamos tam-
bém qualifi cando 
a mão de obra com 
novos cursos profi s-
sionalizantes, em 
parceria com o SENAI 
e SEBRAE. Muitas ve-
zes há vagas disponí-
veis, mas não há mão 
de obra qualifi cada. 
Estamos buscando 
mudar essa realida-
de. Por enquanto, o 
trabalho tem surtido 
efeito, com ótimos 
números”, comemo-
rou o Secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo de Jabotica-
bal, Lucas Ramos.

Bala 
de Prata

Versículos 
da Bíblia 

CONVOCAÇÃO

Roberta Cristiane Braz Oliveira, brasileira, 
professora, residente Abdo José Chueire nº 
110 Cohab II CEP: 14890-352, presidente da 
Equipe Atlética de Jaboticabal, registrada no 
dia 21/12/2009, junto ao registro nº 002956 
no livro 10, microfi lme nº 5683, sediada à Rua 
Abdo José Chueire nº 110 Conjunto Habita-
cional II, Jaboticabal SP, convoca a diretoria 
da Associação Atlética Jaboticabal   CNPJ: 
11.495.649/0001-47, à participar da Assem-
bleia extraordinária a ser realizada no dia 20 
de Julho de 2022, na sede da entidade com ob-
jetivo de:

Dissolução e Extinção da EQUIPE ATLETI-
CA DE JABOTICABAL.

Ribeirão Preto, 11 de Julho de 2022.



12 SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2.022

Parabéns, Jaboticabal!
194 anos.

Cidade das Rosas, da
Música, da Solidariedade.
Cidade onde "canta os

passarinhos". O lugar que
escolhemos para ser feliz e
construir a nossa família,

os nossos sonhos e
conquistas.

Vamos cuidar, juntos, da
nossa querida Jaboticabal!

Parabéns a todos os
jaboticabalenses, nascidos
ou de coração, que como
eu, amo esta cidade!



SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2.022 13

ANOS222ANOSAAAANNNNOOOOSOSOSSS222222222ANOSAAAANNNNOOOOSOSOSSS2222



14 SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2.022

Renata Assirati participa de inauguração do 
Espaço de Lazer e Convivência Altino Bellodi

Jaboticabal ganha 
mais um presente 
de aniversário. No 
último sábado, dia 
9 de julho, aconte-
ceu a inauguração 
do Espaço de Lazer e 
Convivência da Praça 
Altino Bellodi, loca-
lizada na Av. Mário 
de Campos com a Rua 
Professora Marieta 
Ostini Durigan, no 
Jardim São Marcos II. 
Um local que contou 
com o incentivo do 
empresário Luciano 
Bellodi, fi lho do ho-
menageado, Silvio 
José Pereira, gerente 
da Usina Santa Adé-
lia e moradores. 

Com a primeira 
etapa fi nalizada, os 
moradores podem 
aproveitar todo o 

espaço, que conta 
com quadra de areia,  
mesa para jogos, es-
paço para caminha-
das, piquenique e 
redário, além dos 
brinquedos para a 
criançada. 

Estiveram pre-
sentes o prefeito 
Emerson Camargo, 
o vice-prefeito Nel-
son Gimenez, a pre-
sidente do Legislati-
vo Renata Assirati, o 
presidente do Saaej 
Alexandre Martins, 
secretários, impren-
sa, convidados e mo-
radores. 

Renata Assirati 
destaca a importân-
cia da união do pú-
blico com o privado. 
“É um local perfei-

to para as crianças e 
adultos. Esta praça é 
uma parceria do Exe-
cutivo com o Legis-
lativo. Um incentivo 
do empresário Lu-
ciano Bellodi, fi lho 
do homenageado, o 
Sr. Altino Bellodi, e 
de Silvio José Perei-
ra, gerente da Usi-
na Santa Adélia, que 
idealizaram e adota-
ram este espaço e que 
será mantido pela 
usina, empresário 
e moradores. É ma-
ravilhoso fazer esta 
junção do público, 
privado e moradores, 
homenageando este 
grande feitor que foi 
Altino Bellodi e o seu 
fi lho Luciano Bello-
di que está seguindo 
o mesmo exemplo 
do pai. Agradeço ao 

executivo, ao Saaej, 
Secretaria de Obras e 
moradores que abra-
çaram esta causa. 
Temos que mostrar 
para outros empresá-
rios o que realmente 
é possível fazer”, en-
fatiza Renata Assirati.  

O prefeito Emer-
son Camargo, em 
seu discurso, desta-
cou a satisfação de 
inaugurar o espaço e 
Jaboticabal ganhou 
um presente especial 
neste aniversário de 
194 anos. “A parceria 
público com a priva-
da existe há muito 
tempo. A prefeitura 
quer realmente fazer 
tudo, deixar a cidade 
muito bonita, mas há 
as difi culdades e bu-
rocracias, mas a par-
ceria público/privada 

favorece o espaço e, 
pensando nisso, que 
a família de Luciano 
Bellodi veio com a 
proposta  e agrade-
ço a presidente do 
Legislativo Renata 
Assirati por esta ide-
alização do espaço. 
Parabéns a todos”. 

O fi lho do home-
nageado, emociona-
do, mostra que tudo 
é possível. “Quando 
acreditamos nas pes-
soas tudo é possível. 
É um prazer enorme, 
como fi lho de Altino 
Bellodi é bom ouvir 
que estou no mesmo 
caminho que meu 
pai. E, também, para 
quem faz este tra-
balho é um prazer 
enorme. Os morado-
res abraçaram esta 
causa e isso é muito 

bom, eles olham e 
acompanham jun-
tos”, comemora Lu-
ciano Bellodi. 

Silvio comenta so-
bre a idealização do 
projeto. “Sou mora-
dor do bairro, vizinho 
da praça, e junto à mi-
nha esposa, surgiu a 
ideia de fazer um pro-
jeto, aproveitando o 
espaço de convivência 
em homenagem ao 
pai do Luciano Bello-
di e concretizamos 
este sonho, que conta 
com quadra de areia, 
mesa de jogos, espa-
ço para redes e muito 
mais. São 530 metros 
de espaço arborizado 
perfeito para cami-
nhadas e passear com 
as crianças”, fi naliza 
Silvio.  
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Relatório de Ricardo 
Silva que cria piso do 

farmacêutico é aprovado 
em comissão da Câmara

O relatório do 
deputado fede-
ral Ricardo Silva 
(PSD), que cria o 
piso salarial nacio-
nal de R$ 6,5 mil 
para os farmacêu-
ticos foi aprovado 
pela Comissão de 
Seguridade Social 
e Família da Câma-
ra dos Deputados. 
Pelo texto, haverá 
um adicional de 
10% do piso para o 
farmacêutico de-
signado responsá-
vel técnico (RT) do 
estabelecimento.

O texto aprova-
do é um substitu-
tivo apresentado 
pelo relator ao PL 
1559/21. Ricardo 
Silva afirmou que 
a aprovação do 
piso salarial é uma 
“demanda antiga e 

justa da categoria”.
“Foi uma gran-

de vitória para a 
categoria, mas a 
luta continua. Es-
tabelecer uma re-
muneração míni-
ma mensal digna 
aos profissionais é 
um dever do poder 
público e uma mis-
são daqueles que 
se preocupam com 
a valorização dos 
profissionais que 
dedicam suas vi-
das à saúde e bem-
-estar do próximo”, 
disse.

Conforme o subs-
titutivo, o valor do 
piso salarial dos 
farmacêuticos será 
corrigido logo após 
a transformação do 
projeto em lei pela 
variação do Índice 
Nacional de Pre-

ços ao Consumidor 
(INPC) acumula-
do desde junho de 
2022. A partir daí, 
os reajustes serão 
anuais, pela varia-
ção acumulada do 
INPC em 12 meses.

O texto também 
determina que o 
piso salarial en-
trará em vigor 
i m e d i a t a m e n t e , 
assegurada a ma-
nutenção das re-
munerações vi-
gentes superiores 
à ele.

O projeto tra-
mita em caráter 
conclusivo e será 
analisado agora 
pelas comissões de 
Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço 
Público; e de Cons-
tituição e Justiça e 
de Cidadania.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 108/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor GILMAR APARECIDO DA SILVA, lotado no De-
partamento de Administração, Licença Prêmio em gozo, de 12/07/2022 a 26/07/2022, 
referente ao 5º período aquisitivo (01/04/2012 a 31/03/2017), conforme Processo RD 
455/2022.

Jaboticabal, 11 de julho  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° 109/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora DENISE CARDOZO, lotada no Departamento 
Técnico Legislativo, Licença Prêmio em gozo, de 18/07/2022 a 29/07/2022, referente 
ao 2º período aquisitivo (03/03/2013 a 02/03/2018), conforme Processo RD 441/2022.

Jaboticabal, 12 de julho  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° 110/2022

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

EXONERA, a partir de 13 de julho de 2022 (trabalhado) o Assessor de Gabinete 
Jairo Teixeira, lotado no Gabinete da Presidência, com fundamento no art. 66 da Lei 
3736/2008, observados os termos da Resolução nº 366, de 07 de dezembro de 2021.

Jaboticabal, 14  de julho  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° 40/2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
no uso das atribuições que lhe compete a legislação vigente,

Conforme dispõe o Decreto Legislativo nº 786, de 17 de maio de 2022, a comissão 
para a escolha de 60 (sessenta) pessoas que receberão as placas comemorativas 
pelos 60 anos do Lions Clube de Jaboticabal, fica assim composta:

a) Renata Assirati – Vereadora e autora da propositura;
b) Ronaldo Peruci – Vereador;
c) Marcus Giuliano Bedim – Lions Clube de Jaboticabal;
d) José Francisco Penariol – Lions Clube de Jaboticabal;
e) Roberto Antonio de Paula Martucci – Lions Clube de Jaboticabal.

Jaboticabal, 15 de julho de 2022.

RENATA ASSIRATI
Presidente

PORTARIAS

Nº 106, DE 11 DE JULHO DE 2022 - Nomeia, temporariamente, servidora para substi-
tuição de titular da equipe do pregão da Câmara Municipal de Jaboticabal.
Nº 107, DE 13 DE JULHO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecúnia 
à servidora Sueli de Fátima Grotta.
Nº 108, DE 13 DE JULHO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecúnia 
ao servidor Matheus Yamazaki Andrade.
Nº 109, DE 14 DE JULHO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no 
período de 18/07/2022 a 01/08/2022 ao servidor MATHEUS DACAL SEGUIM AMAN-
CIO.
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Parabéns

Jaboticabal
194anos

Crie novas situações.
acredite em você.
viva o novo ano,
viva Jaboticabal.
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Câmara de Jaboticabal vota quatro projetos em sessão 

extraordinária nesta segunda-feira (18/07)
A Câmara Mu-

nicipal de Jaboti-
cabal fará sessões 
e x t r a o r d i n á r i a s 
na próxima segun-
da-feira (18/07), 
com início às 11 
horas. A reunião 
plenária é aberta 
ao público, com 
transmissão pelo 
canal da Câmara 
no YouTube e re-
transmissão pelo 
Facebook.

Apesar de coin-
cidir com o início 
do recesso parla-
mentar (18 a 31 de 
julho), a convo-
cação foi feita na 
sexta-feira (15/07) 
pela Presidente 
da Casa, Renata 
Assirati, conforme 
previsão regimen-
tal. Quatro pro-
jetos de autoria 
do Executivo Mu-
nicipal, protoco-
lados com pedido 
de tramitação em 
regime de urgên-
cia especial, estão 
listados para lei-
tura, discussão e 
votação. De acor-
do com o Execu-
tivo, a solicitação 
foi feita “a fim de 
evitar prejuízos 
ou perda de opor-
tunidade”.

Três dos proje-
tos encaminhados 
para apreciação 

da Casa dizem res-
peito à autoriza-
ção Legislativa 
para a abertura 
de créditos su-
plementares por 
conta de emendas 
p a r l a m e n t a r e s 
conquistadas por 
meio de deputa-
dos estaduais e fe-
derais.

Um deles é o 
Projeto de Lei nº 
285/2022, que au-
toriza o Poder 
Executivo a abrir 
um crédito adicio-

nal suplementar 
de R$ 600 mil des-
tinados a serviços 
de atenção espe-
cializada à saúde 
com repasse ao 
Hospital e Ma-
ternidade Santa 
Isabel. De acordo 
com o Executivo, 
os créditos serão 
provenientes de 
emendas parla-
mentares esta-
dual (R$ 500 mil) 
e federal (R$ 100 
mil).

Na sequência os 

vereadores votam 
o PL nº 286/2022, 
que permite a 
abertura de um 
crédito adicional 
suplementar de 
R$ 1.465.000,00 
no orçamento da 
prefeitura para 
subsidiar o cus-
teio e investi-
mento em ações 
e serviços públi-
cos de Jabotica-
bal no âmbito da 
Prevenção e Assis-
tência em Saúde. 
Os recursos serão 
advindos dos go-
vernos estadual e 

federal por meio 
de emendas par-
lamentares.

Também será 
votado o PL nº 
287/2022, que au-
toriza a abertura 
de um crédito adi-
cional suplemen-
tar de R$ 250 mil 
no orçamento da 
prefeitura para o 
custeio na presta-
ção de serviços da 
Secretaria Munici-
pal de Assistência 
Social, com crédi-
tos provenientes 
do governo esta-

dual por meio de 
emendas parla-
mentares.

O plenário ain-
da vota o PL nº 
284/2022, que 
pede abertura de 
um crédito adicio-
nal suplementar 
de R$ 350 mil no 
orçamento do Ser-
viço Autônomo de 
Água e Esgoto de 
Jaboticabal (SA-
AEJ) para o paga-
mento de despe-
sas com resíduos 
domiciliar e cole-
ta seletiva.
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38ª Expofeira de Arte e Artesanato e 
Feira do Quitute - O Reencontro!!!

A abertura da 38ª 
Expofeira de Arte e 
Artesanato e Feira 
do Quitute, na Esta-
ção de Eventos Cora 
Coralina foi real-
mente um sucesso. 
Após dois anos sem 
a tradicional festa 
de Jaboticabal de-
vido à pandemia, o 
Reencontro aconte-
ceu com autorida-
des e líderes religio-
sos que realizaram 
a abertura no palco 
principal, uma no-
vidade na edição 
2022, e ao som da 
Escola de Arte Fran-
cisco Berlingieri 
Marino – Artes In-
tegradas, além da 
chegada da Quitu-
tinha, que foi apre-
sentada para toda a 
população, fazendo 
par com o já conhe-
cido e adorado pela 

criançada, o Quitu-
tinho!

O prefeito Emer-
son Camargo, a pre-
sidente do Legislati-
vo Renata Assirati, o 
presidente da Festa 
Lucas Ramos, além 
de outras autorida-
des e convidados 
deram as boas-vin-
das à população, 
desejando uma fes-
ta excelente a todos 
neste Reencontro. 

Com três palcos 
para shows, a festa 
aconteceu animada 
e com as deliciosas 
comidas típicas  das 
entidades partici-
pantes. 

Aproveitem “A fes-
ta solidária do reen-
contro em família” 
que acontece até o 
dia 17 de julho, do-
mingo. 

Boa festa a todos!
Prefeito Emérson Camargo, Presidente da Festa - Lucas Ramos e Vice Presidente  

Daniele Gimenez
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DIA DA VITÓRIA COMEMORADO EM JABOTICABAL
Foi realizada 

em 26-05-2022 
na sede do Tiro 
de Guerra de Ja-
boticabal “Com-
batente Rubens 
de Stéfani” a co-
memoração do 
Dia da Vitória dos 
Aliados na II Guer-
ra Mundial. Sob a 
coordenação do 
Sargento Fabre 
que fez a abertura 
e encerramento, 
houve explanação 
do colecionador  e 
reencenador Vitor 
Santos, explican-
do com detalhes a 
gloriosa participa-
ção da FEB no tea-
tro de operações 
da Itália durante a 
II Guerra Mundial, 
inclusive, gentil-
mente mostrando 
(de sua coleção 
particular), vários 
objetos originais 
do período.  Esti-
veram presentes 
vários elementos 
do Grupo “Atira-
dores de todos os 
Tempos”; Claudir 
José Ferraz (Dida- 
Turma de 1973) 
vindo de Jataí – 
Goiás; atiradores 
atuais e familia-
res dos Heróis de 
Guerra: Orlando 
Souto Garcia e 
Rubens de Stéfa-
ni. Evento emocio-
nante acontecido 
pela primeira vez 
em nossa cidade, 
dentro do Progra-
ma “Memória de 
Guerra” - PROJE-

TO 8 DE MAIO - 
DIA DA VITÓRIA de 
Abel Zeviani (Cabo 
Atirador - Turma 
de  1974), em hon-
ra aos combaten-
tes jaboticabalen-
ses apresentado 
através dos “Atira-
dores de todos os 
Tempos” e apro-
vado pelo  Tiro de 
Guerra de Jaboti-
cabal.

O Brasil entrou 
no confl ito após 
submarinos ale-
mães torpedea-
rem e afundarem 
cinco navios mer-
cantes brasilei-
ros. Os ataques 
indignaram a opi-
nião pública, e o 
presidente Getúlio 
Vargas declarou 
guerra à Alema-
nha nazista. A vitó-
ria dos “ALIADOS” 

foi conquistada, 
porém, com muita 
bravura e sangue. 
Morreram 454 
soldados brasi-
leiros. A exemplo 
da Revolução de 
1932, a Athenas 
Paulista, enviou 
10 combatentes, 
todos os jabotica-
balenses voltaram 
vivos.

Em homenagem 
eterna aos nos-
sos combatentes, 
Jaboticabal deno-
minou de Rua dos 
“Expedicionários” 
uma via pública no 
centro da cidade 
entre as Avenidas 
Tiradentes e Du-
que de Caxias, De-
creto 231 de 08-
05-1947, assinado 
pelo então Prefeito 
Municipal - João 
Dias de Miranda. 

 

 

 

 
                                        RENOVE SUA MENTE 
 
          A renovação da nossa mente é um trabalho constante. Precisamos estar, diariamente, 
meditando, declarando, lendo e voltando para as mesmas verdades da Palavra de Deus.  Muitas 
pessoas têm sofrido no âmbito da alma, porém precisamos separar o espírito, alma e corpo para 
entendermos o ser humano. Somos um ser espiritual.  

          A nossa alma está cheia de sentimentos; porém, o espírito habita nesse mesmo corpo, 
onde a alma se encontra. Você pode passar a vida sofrendo com os sentimentos, mas você pode 
desfrutar das bênçãos que estão prontas para você, colocando em prática o conhecimento da 
Palavra. Podemos ter muito conhecimento, mas se não praticarmos o que conhecemos, 
viveremos em derrota.  

          “E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, 
sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” (I 
Tessalonicenses 5.23). A nossa alma precisa ser renovada com a Palavra de Deus e isso é um 
trabalho constante. A Bíblia nos ensina tudo. Naquilo que você tem fraqueza ou necessidade, 
você precisa estudar a Palavra! “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, 
se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai” (Filipenses 4.8). Uma vida abençoada 
requer uma mudança de atitude. Qual atitude? Conhecer a Cristo de Verdade leia a bíblia e 
frequente uma Igreja Evangélica.  
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CIDADES DESMEMBRADAS 
DE JABOTICABAL

Município de Jabo-
ticabal em 1867 (há 
155 anos), sua divida 
territorial atingia por 
via fl uvial o Rio Tietê, 
Rio Paraná, Rio Gran-
de, Rio Pardo e Rio 
Mogi Guaçú fazendo 
fronteira com os es-
tados de Mato Grosso 
e Minas Gerais, sendo 
que por terra atingia 
Araraquara.

Circundado o limi-
te de hoje. Foi maior 
que muitos países do 
mundo.

241 municípios 
que compunham 
Jaboticabal há 155 
anos: Adolfo, Agulha, 
Altair, Alto Alegre, 
Alvares Florence, 
Américo de Campos, 
Aparecida D’Oeste, 
Araçatuba, Ariranha, 
Aspásia, Aurifl ama, 
Avanhandava, Bady 
Bassit, Bálsamo, Bar-
bosa, Barretos, Be-
bedouro, Bento de 
Abreu, Bilac, Biriguí, 
Braúna, Brejo Alegre, 
Buritama,  Cajobi, 
Cândido Rodrigues, 
Cardoso, Castilho, 
Catanduva, Cedral, 
Clementina,  Colina, 
Colômbia, Coroados,  
Cosmorama,  Dirce 
Reis, Dolcinópolis, 
Elisiário, Fernando 
Prestes, Fernandópo-
lis, Floreal, Gabriel 
Monteiro, Gastão Vi-
digal, General Salga-
do, Glicério, Guarani 
D’Oeste, Guaíra, Gua-
piaçu, Guaraçaí, Gua-
raci, Guzolândia, Ibi-

rá, Icem, Indiaporã, 
Ipiguá, Ipuã, Irapuã, 
Itajobi, Itapura, Ja-
borandi, Jaboticabal,  
Jaci, Jales, José Boni-
fácio, Lavínia, Lour-
des, Luiziânia, Ma-
caubal, Macedônia, 
Magda, Marapoama,  
Marinópolis,  Men-
donça, Meridiano, 
Mesópolis,  Mira Es-
trela, Mirandópolis,  
Mirassol, Mirassolân-
dia, Monções,  Mon-
te Alto, Monte Apra-

zível, Monte Azul 
Paulista, Murutinga 
do Sul,  Nhandeara, 
Neves Paulista,  Nova 
Aliança, Nova Canaã 
Paulista, Nova Inde-
pendência, Nova Cas-
tilho, Nova Lusitânia,  
Novais, Nova Grana-
da, Novo Horizonte, 
Olímpia, Onda Ver-
de, Orindiúva, Ouro-
este, Palestina, Paulo 
de Faria,  Palmares 
Paulista, Palmeira 
D’Oeste, Paranapuã, 

Parisi, Pedranópo-
lis, Penápolis, Perei-
ra Barreto, Piacatu, 
Pindorama, Pirangi, 
Poloni, Ponta Linda, 
Pontes Gestal, Popu-
lina, Potirendaba, 
Planalto, Riolândia, 
Rubiácea, Rubinéia, 
Sales,  Santa Adé-
lia, Santa Alberti-
na,  Santo Antônio 
do Aracanguá, Santa 
Clara D’Oeste, Santa 
Rita D’Oeste, Santa 
Salete, Santana da 

Ponte Pensa,  Santó-
polis do Aguapeí, São 
Francisco, São João 
das Duas Pontes, São 
João de Iracema, São 
José do Rio Preto, 
Sebastianópolis do 
Sul,  Severínia, Sud 
Mennucci, Suzaná-
polis,  Tabapuã, Taia-
çu, Taiuva,  Tanabi, 
Taquaral, Taquaritin-
ga, Terra Roxa, Três 
Fronteiras, Turiuba, 
Turmalina, Ubarana, 
Uchoa, União Paulis-

ta, Urânia, Urupês, 
Valentim Gentil,  Vi-
radouro, Vista Alegre 
do Alto, Vitória Bra-
sil, Votuporanga, Za-
carias.

A grande Jabotica-
bal do Século 19 era 
um dos maiores mu-
nicípios do Estado de 
São Paulo.

Foi a 10ª economia 
estadual e a 19ª bra-
sileira.

Pesquisa Histórica: 
Faria Zeviani Produções
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