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Jaboticabal
A GAZETA

Lions Clube de Jaboticabal recebe homenagem da 
Câmara Municipal pelos 60 anos de fundação

Na última quinta-
-feira, dia 29/09, a 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal reali-
zou uma sessão so-
lene em homenagem 
aos 60 anos do Lions 
Clube de Jaboticabal. 
A cerimônia foi reali-
zada no Cine Theatro 
Municipal “Manoel 
Marques de Mello”. 
Estiveram presentes 
o casal governador 
LC-6, Roberto Luis de 
Freitas e Suzana de 
Freitas; o casal pre-
sidente do Lions de 
Jaboticabal, Marcus 
Giuliano Bedim e Va-
nessa Bedim, home-
nageados, vereado-
res Dr. Edu Fenerich, 
Dr. Mauro Cenço e 
Val Barbieri, além do 
prefeito Emerson Ca-
margo. 

A vereadora e pre-
sidente do Legislativo, 
Renata Assirati (PSC), 
homenageou 60 ca-
sais de leões e do-
madoras que fazem 
parte da história da 
instituição com pla-
cas comemorativas, 
conforme o Decreto 
Legislativo nº 786, de 
17 de maio de 2022, 
alterado pelo Decre-
to Legislativo nº 791, 
de 06 de setembro de 
2022, de sua autoria. 

O vereador Ronaldi-
nho (PATRI), em cum-
primento ao Decreto 
Legislativo nº 787, de 
17 de maio de 2022, 
de sua autoria, fez a 
entrega do Diploma 
de Honra ao Mérito 
pelos 60 anos de ati-
vidade no município. 

Em seu discurso, 
a presidente Rena-
ta Assirati destacou 
a importância que o 
Lions Clube de Jabo-
ticabal tem no muni-
cípio. “É com muito 
orgulho que home-
nageamos este clube 
que é tão solidário 
com a nossa socieda-
de, com quem precisa 
e, mais ainda, que in-
diretamente salvam 
vidas... Como sou do 
Hospital e Materni-
dade Santa Isabel, 
sou testemunha do 
que realizaram... re-
formaram a Materni-
dade da nossa Santa 
Casa... A maternidade 
precisava de uma re-
forma e quando fi cou 
pronta para receber 
nossas gestantes e 

bebês, veio a pande-
mia, fazendo com que 
a ala se transformas-
se para receber os 
pacientes de Covid, 
tornando a Ala Co-
vid da nossa Santa 
Casa... Se não fosse 
esta benfeitoria do 
Lions Clube de Jaboti-
cabal, com o apoio do 
Lions Internacional, 
não teríamos aqui, 
no nosso município, 
uma ala com condi-
ções para receber os 
pacientes Covid.  Por 
isso e por todas as 
ações para a nossa 
comunidade, fazendo 
sempre o bem, que 
o Lions recebe estas 
homenagens”, mani-
festou Renata Assira-
ti. 

Após a entrega das 
60 placas comemo-
rativas aos casais 
de leões e domado-
ras, o presidente do 
Lions, Marcus Giulia-
no Bedim, discursou. 
“Agradecemos muito 
por termos uma equi-
pe fantástica, traba-
lhando incansavel-
mente lado a lado em 
prol dos mais neces-
sitados, isso sempre 
foi muito gratifi can-
te e o nosso sucesso 
nunca teria sido al-
cançado se não tives-
se pessoas incríveis 
que sempre deram as 
mãos no trabalho vo-
luntário. Esta home-
nagem, jamais esque-
ceremos!”, expressou 
o dirigente da entida-
de.

Na sequência, o ve-
reador Ronaldinho 
mostrou toda a sa-
tisfação em homena-
gear com o Diploma 
de Honra ao Mérito o 
Lions de Jaboticabal. 

“O Lions é um presen-
te para Jaboticabal... 
Juntos, é possível fa-
zer muito! O poder 
público não conse-
guiria atender toda a 
demanda de um mu-
nicípio e são vocês 
[Lions] que ajudam, 
dão as mãos, resol-
vem e atendem todas 
as pessoas necessi-
tadas... Vocês estão 
sempre dispostos a 
ajudar. E nestes 60 
anos, tantos presi-
dentes passaram, vo-
cês deixaram muitas 
marcas na história”, 
pontuou o vereador, 
que logo na sequên-
cia, junto à presiden-
te da Casa, fi zeram a 
entrega do Diploma 
de Honra ao Mérito 
ao casal presidente 
do Lions Clube de Ja-
boticabal.

O Governador Ro-
berto Luís de Freitas 
discorreu sobre a 
alegria de estar em 
Jaboticabal e desta-
cou nomes de amigos 
e companheiros que 
passaram pelo Lions, 
mostrando que cada 
um deles deixou o 
seu legado. “O Lions 
Clube de Jaboticabal 

tem uma história in-
tensa, gratifi cante. 
Passamos muito pela 
cidade, tive a opor-
tunidade de visitar 
Jaboticabal várias 
vezes. Hoje somos 
um milhão e meio de 
leões pelo mundo, e 
atendemos esse ano 
passado, que termi-
nou, em 30 junho, 324 
milhões de pessoas, 
cada uma atendeu 
204 pessoas. É muito 
importante para nós 
o signifi cado que tem 
as homenagens de 
uma comunidade ao 
Lions. É o reconhe-
cimento de que o ca-
minho decidido pelos 
líderes de enxergar 
onde há uma neces-
sidade, de uma ação 
solidária, uma ação 
que nada custasse 
ao poder público ou 
à comunidade, mas 
custasse o trabalho 
aos leões feito diu-
turnamente. É impor-
tante que o Lions se 
revele e que a nossa 
fundação ajude a to-
dos. Buscamos pa-
râmetros para me-
lhorar por meio de 
projetos. Tenho cer-
teza que o que vimos 
hoje, sendo orgulho-

samente homenage-
ados, tenho certeza 
que os atos e ações 
são os mais mere-
cidos que podemos 
almejar. Que consi-
gamos mais braços. 
Sejamos todos líde-
res, hoje e sempre”, 
destacou o governa-
do do Distrito LC-6.

O prefeito Emerson 
Camargo encerrou 
os discursos da noi-
te de homenagem. 
“Quando falamos do 
Lions temos que fa-
lar de um caminhar 
coletivo. Somente 
aqueles que são es-
peciais é que promo-
vem a transformação 
no mundo, por isso o 
Lions é especial, da 
mesma maneira que 
o trabalho com pro-
pósito faz com que 
nós cheguemos ao 
fi nal de uma jornada. 
O trabalho do Lions 
não é um trabalho, é 
um propósito, é uma 
missão e uma missão 
que continuará pelos 
próximos 60 vezes 
60 anos. Parabéns, 
Lions Clube. Para-
béns, leoninos e do-
madoras. Que vocês 
continuem sendo fon-

te de inspiração para 
todos nós”, desejou o 
prefeito Emerson.

No fi nal, a presiden-
te da Casa, Renata 
Assirati, “quebrou o 
protocolo” e aprovei-
tou a oportunidade 
da presença do go-
vernador LC-6 e do 
presidente do Lions 
de Jaboticabal e pe-
diu para o município 
o Hospital de Olhos, 
a exemplo da cidade 
vizinha, Taquaritinga, 
que atende diversos 
pacientes, principal-
mente para cirurgia 
de cataratas. “Iremos 
ganhar muito com 
isso e aguardaremos 
a resposta pelo nos-
so pedido com muita 
ansiedade”, fi nalizou 
Renata Assirati.

A íntegra da ses-
são está disponível 
no canal da Câmara 
no YouTube (https://
www.youtube.com/
CamaraMunicipal-
deJaboticabal), e a 
galeria de fotos para 
download no Face-
book  da Câmara (ht-
tps://www.facebook.
com/CamaraJaboti-
cabal)
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Roda de conversa aborda práticas de 
autocuidado para saúde mental

A roda de conver-
sa sobre “As práticas 
de autocuidado para 
a Saúde Mental” mo-
vimentou o Plenário 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal no úl-
timo dia 21 de setem-
bro. O evento, aberto 
ao público, integrou as 
ações de conscientiza-
ção para a valorização 
da vida como parte da 
campanha “Setembro 
Amarelo”.

O médico psiquiatra 
Dr. Roger Negretti fa-
lou sobre as doenças 
mais comuns que afe-
ta a saúde mental, en-
tre elas a ansiedade e 
a depressão. Segundo 
o médico, “pelo menos 
80% do que a gente tem 
hoje em consultório de 
quadro depressivo, é 
derivado de um quadro 
anteriormente de an-
siedade mal tratada... 
Existe o que é normal 
da ansiedade. Todos 
nós temos um nível 
natural de ansiedade, 
isso é nosso sistema 
de proteção, a gente 
precisa disso para se 
proteger dos perigos. 
E existe o nível exacer-
bado, um nível contí-
nuo de ansiedade, que 
a gente chama de nível 
patológico, que neces-
sita de tratamento”.

Dr. Roger ainda tra-
çou um enlace entre 
a evolução fi siológi-
ca, social e emocional 
da espécie humana 
ao longo da história. 
“Para o homem primiti-
vo, a ansiedade era útil 
para buscar alimento. 
Aquele homem primi-
tivo, caçador, coletor, 
era bem alimentado, 
bem nutrido... Hoje, a 
gente se alimenta mui-
to mal. Come sempre 
as mesmas coisas, ex-
cesso de carboidra-
tos, poucas verduras, 
muito diferente daque-
le homem primitivo. 
A nossa alimentação 
atual já estimula um 
nível alterado de an-
siedade, porque vão 
faltar nutrientes. Nos-
sa mente vai aumentar 
o nível de ansiedade 
para que você vá bus-
car mais alimentos... 

Então, [se vocês] que-
rem controlar o nível 
de ansiedade, comece 
se alimentando muito 
bem, alimentação di-
versifi cada e variada”, 
pontuou Dr. Roger.

Ainda segundo o psi-
quiatra, “a consciên-
cia do ‘eu’ aumentou a 
capacidade evolutiva 
[da espécie humana]. 
A gente se adapta a 
tudo. [Mas] o excesso 
de preocupações pode 
desequilibrar o nível 
de ansiedade... Nossa 
mente não foi prepara-
da para tanta informa-
ção. O nosso excesso 
de informações, úteis 
ou inúteis, sobrecar-
rega o nosso sistema 
e eleva nosso nível de 
ansiedade”, explicou o 
médico.

HIPNOTERAPIA – O 
uso da hipnose no tra-
tamento de doenças 
mentais, como depres-
são, ansiedade e fobias 
tem sido aplicado por 
profi ssionais da psico-
logia. O assunto foi de-
batido pelo psicólogo 
Rogério Ricardo, que 
aplica a hipnoterapia. 
O psicólogo ainda des-
tacou a importância do 
trabalho multidiscipli-
nar para a saúde men-
tal. “A psicologia busca 
as causas emocionais 
dos sintomas. Na psi-
quiatria, vai trabalhar 
com a parte medica-
mentosa para contro-
lar aqueles sintomas. 
São abordagens dife-
rentes. Assim como a 
religiosidade, a medi-
tação, que busca um 

conceito mais interno... 
A mente emocional não 
entende o que é real e o 
que é imaginário. Uma 
vez que você pensou e 
tem a carga emocional, 
descarrega no corpo 
todo esse sistema an-
sioso quimicamente. 
Na hipnose, eu vou fa-
zer ela [carga emocio-
nal] regredir a esse 
momento, onde iniciou 
essa causa emocional, 
e dar uma solução”, 
explicou Rogério, que 
também destacou a 
importância da “força 
do perdão e da grati-
dão” para o equilíbrio 
do “eu”.

ACOLHIMENTO – Na 
sequência, a advogada 
e voluntária no atendi-
mento fraterno do Cen-
tro Espírita Universal, 
Denise Cardoso, deba-
teu sobre espirituali-
dade e religiosidade, 
independentemente de 
religião, no contexto 
do autocuidado para a 
saúde mental. Desta-
cou a importância da 
liberdade religiosa e 
da garantia da prote-
ção dos locais de culto 
e liturgias, de assistên-
cia religiosa a pessoas 
em vulnerabilidade, 
previstos na Constitui-
ção Federal. “Do ponto 
de vista social, o pre-
conceito a pessoas 
em vulnerabilidade, 
desempregados, pes-
soas com defi ciência, 
negros, indígenas, 
LGBTQIA+, estrangei-
ros, são estigmatiza-
das. E muitas vezes 
desenvolvem trans-
tornou mentais ou se 

agrava pelo estigma. 
Há responsabilidade 
do Estado e da socie-
dade em desenvolver 
políticas públicas e 
ações para prevenção. 
Aí a importância da 
educação, da arte, da 
cultura, do esporte, do 
lazer como um instru-
mento de valor e de re-
sultado na prevenção, 
e a religião em si. Res-
ponsabilidade de todas 
as crenças! De pensar 
ações evangelizado-
ras [de prevenção] que 
possam promover em 
suas Casas.”

Denise ainda defen-
deu que as casas re-
ligiosas promovam 
ações de acolhimento. 
“As instituições religio-
sas não são lugares de 
tratamento. A religião 
e ciência devem andar 
juntas. As casas reli-
giosas devem acolher 
e indicar que o aten-
dido procure profi s-
sionais de saúde men-
tal para o necessário 
tratamento. Porém, o 
acolhimento tem que 
ser pautado principal-
mente no sigilo, na es-
cuta ativa, incluindo o 
silêncio, perceber, ob-
servar a pessoa! O não 
julgamento, principal-
mente. E o amor! Que 
são deveres cristãos e 
que podem e devem ser 
observados e instituí-
dos nas nossas casas 
religiosas. De modo a 
acolher e fortalecer os 
valores religiosos das 
pessoas que sofrem 
e que nos procuram. 
Essa é uma importante 
refl exão que precisa-

mos fazer”, defendeu 
Denise.

MEDITAÇÃO – A me-
ditação como ferra-
menta para o autoco-
nhecimento também 
foi assunto na roda de 
conversa. O professor 
de yoga e meditação, 
Eliel Abraham Pinto 
Sandoval, natural da 
Venezuela, relatou que 
experimentou está-
gios de depressão, em 
parte, pela difi culdade 
vivida em seu país de 
origem, e foi na prática 
da yoga que Eliel bus-
cou seu equilíbrio. Es-
tuda há anos sobre a 
fi losofi a do yoga e hoje, 
como mestre, ajuda 
outras pessoas a uti-
lizar a meditação na 
busca pelo equilíbrio 
do eu. “Tenho quase 
certeza que a maioria 
das pessoas tem um 
conceito errado da me-
ditação. Quando se fala 
de meditar, tenho qua-
se certeza que você 
imagina uma pessoa 
no chão, pernas cruza-
das, sentadinho, olhos 
fechado, ‘auuumm’, e a 
alma saindo do corpo, 
viajando pelo espaço. 
Desce uma paz, uma 
pessoa iluminada, e 
quando rela, consegue 
curar. Não é assim que 
funciona!... Meditar é 
entender teu próprio 
pensamento. Não de 
controlar o pensamen-
to. O que todos que-
remos? Ser melhor... 
Tentamos entender a 
nossa própria escuri-
dão, que faz parte da 
gente, que inclusive são 
necessários pra gente 
conseguir evoluir... A 
gente precisa buscar 
dentro de nós qual a 
raiz do problema... En-
tre dentro de você e 
tente entender o que 
acontece... Cada um 
de nós é um universo. 
É completamente dife-
rente do outro... Cada 
um de nós precisa de 
alguma coisa comple-
tamente diferente do 
outro. E a solução que 
a gente precisa, não 
necessariamente está 
na solução que outra 
pessoa já tem”, mani-
festou Eliel. 

O mestre de yoga 
ainda simulou com o 
público uma sensação 
de crise de pânico, e 
aplicou exercícios de 
relaxamento com res-
piração. “Desacelera! A 
pessoa mais importan-
te que você tem é você 
mesmo. Se você não se 
ama, não se cuida, não 
se autoconhece e não 
corre atrás, ninguém 
fará! Têm as ferramen-
tas. A gente não é au-
tossufi ciente. A gente 
precisa dos outros. E 
se não tem ninguém, 
tem você mesmo!... Não 
estamos dentro do uni-
verso, formamos parte 
do universo... Somos 
todos necessários. 
Quando não controla-
mos nosso pensamen-
to, não controlamos 
nosso corpo. E nossos 
instintos primitivos 
superam nosso ra-
ciocínio... A ansiedade 
é física. É real, é um 
estímulo do corpo. E 
nosso cérebro fi ca no 
corpo!... As práticas de 
medicação são para 
eu tentar me cuidar, 
me preservar, me esti-
mular, para não acon-
tecer nada comigo, e 
ajudar o outro...”, com-
partilhou Eliel.

O evento foi uma re-
alização da Escola do 
Legislativo da Câmara 
Municipal, presidida 
pela vereador Dr. Edu 
Fenerich (MDB), com 
apoio da Comissão 
de Assuntos Relevan-
tes para tratar sobre 
políticas públicas de 
valorização da vida e 
prevenção ao suicídio 
da Câmara Municipal, 
presidida pela verea-
dora Profa. Paula (PT); 
das clínicas Ficus e 
Equilibrium. 

A íntegra da roda de 
conversa está disponí-
vel para acesso no ca-
nal da Câmara no You-
Tube. > https://youtu.
be/bICMWEjAkW4

O álbum de fotos 
está disponível no Fa-
cebook da Câmara > 
https://www.facebook.
com/media/set/?set=
a.455559433270763&
type=3
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I – COMPARATIVOS: 

R$ % R$ % R$ % R$ %
Despesas Totais com Pessoal 6.826.760,69 2,14% 7.053.460,85 2,12% 6.857.382,72 1,94%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 18.214.344,93 5,70% 18.953.987,75 5,70% 20.144.707,20 5,70%
Limite Legal (art. 20) 19.172.994,67 6,00% 19.951.566,05 6,00% 21.204.954,94 6,00%
Excesso a Regularizar 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

III – DEMONSTRATIVOS:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
NOTA: Relatório republicado em virtude de erro material na formatação do arquivo publicado na edição de 24 de setembro de 2022 do Jornal A Gazeta. 

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO
2º QUADRIMESTRE DE 2022

Valores expressos em R$

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

R$ Inscrição de Restos a Pagar: R$
    Caixa 0,00      Processados 0,00
Disponibilidades financeiras em 30/04

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

Receita Corrente Líquida    319.549.911,11 332.526.100,91 353.415.915,74

    Bancos – C/Movimento 319.203,88      Não Processados 0,00
    Bancos – C/Vinculadas 0,00 Total da Inscrição: 0,00

3.252.416,55

    Aplicações Financeiras 2.933.212,67
Subtotal 3.252.416,55

Valores compromissados a pagar
Total das Disponibilidades:

(-) Deduções:
0,00

Responsável pelo Controle Interno

Jaboticabal,  23 de setembro de 2022

Renata Assirati Luiz Gustavo Perez Ferreira
Presidente da Câmara Municipal Agente Contábil e Financeiro

Solange Mary Fernandes

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 45/2022

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

Conforme formalização feita a partir do disposto no Decreto Legislativo nº 770, de 
20 de dezembro de 2021, c/c o disposto no Ato da Presidência nº 41, de 10 de agosto 
de 2022, as seguintes pessoas receberão as Placas em comemoração pelos 50 anos 
de fundação da Faculdade São Luís de Jaboticabal.
1) Adriana da Silva Turqueti
2) Afonso Carregari Martins (in memoriam)
3) Afonso Carregari Martins Filho
4) Afonso César de Castro Martins (in memoriam)
5) André Luis Gomes
6) Angelina Therezinha Perrone Martins (in memoriam)
7) Cesário Martins Neto
8) Charlex Braz Leite Bueno
9) Daniel Leoz Demonico
10) Dilson Andrade Costa Filho
11) Domingos Sávio de Mecenas
12) Elaine Maria Martins Versiani
13) Emerson Rodrigo Camargo
14) Fabiana Cristina de Souza Stesse
15) Gislene Maria de Castro Martins Duarte
16) Iracê Miriam de Castro Martins
17) Ithamar Clóvis Campacci
18) Janaina Fernanda de Souza Gonçalves Neto
19) João Bosco de Castro Martins
20) José Carlos de Oliveira
21) Letícia Ane Sizuki Nociti Dezem
22) Liamar Izilda Tuon
23) Lino Galdino Hermácora
24) Livia Fernandes de Lima
25) Lucelena Vianna
26) Lúcia Helena Vasques
27) Luciana Maura Aquaroni Geraldi
28) Luciano José Marafante
29)Marcelo Martins Laffranchi
30)Maria Silvia Martins Laffranchi
31)Maria Tereza Garcia Faitarone
32)Martha Aparecida Trinca Bellingieri
33)Mauro Henrique Cenço
34)Mirian Aparecida Capalbo Merenda
35) Osmani Cesar Campez
36) Paula Maria Nunes Moutinho Ricardo
37) Paulo Roberto Talarico
38) Renata Aparecida Roncaglio Assirati
39) Ricardo Luiz Duarte
40) Ricardo Marcelo de Castro Martins
41) Roberta Lucas Scatolim
42) Rosane Teresinha Petrorossi de Figueiredo
43) Sonia Aparecida Jacovac
44) Suely Aparecida Zeoula de Miranda
45) Valéria Aparecida Chechia
46) Vitório Barato Neto
47) Viviene Rita de Castro Martins
48)Waldemar Martins (in memoriam)
49)Waldir Martins (in memoriam)
50) Zina Maria Assirati Casemiro (in memoriam)

Jaboticabal, 29 de setembro  de 2022.

RENATA ASSIRATI
Presidente

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 129/2022

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

Tendo em vista o afastamento do servidor GILMAR APARECIDO DA SILVA (Ato 
da Mesa 125/22), a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal, AUTORIZA 
o senhor HOMERO MARCIANO DA SILVA a conduzir o veículo do Poder Legislativo 
Municipal, Honda CIVIC com placa GKB 2449, no dia 02 de outubro de 2.022 para 
auxiliar nos trabalhos da Justiça Eleitoral, referente às eleições municipais de 2.022, 
conforme previsão legal do artigo 3º da Resolução nº 347 de 07 de agosto de 2.018.

Jaboticabal, 27 de setembro de 2022.

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° 130/2022

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

CONCEDE 45 (quarenta e cinco) dias de Licença Prêmio em pecúnia, referente 
ao 1° período aquisitivo (01/02/2016 a 08/09/2022), ao servidor LUIZ GUSTAVO PE-
REZ FERREIRA, lotada no Departamento Contábil Financeiro, com fundamento no 
artigo 150 da Lei Municipal n° 3736 de 03 de abril de 2008, respeitados os termos do 
artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº173/2020.

Jaboticabal, 28 de setembro de 2022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

PORTARIAS

Nº 124, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo no período de 18/11/2022 a 02/12/2022 à servidora NAYARA FERREIRA DA 
SILVA LEITE.

Vereadores votam LDO 2023 
nesta segunda-feira (03/10)

O plenário da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal vota em sessão 
ordinária, na próxima 
segunda-feira (03/10), 
o Projeto de Lei nº 
305/2022, que trata 
das Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para o 
exercício fi nanceiro de 
2023. A previsão é de 
que Jaboticabal tenha 
uma receita total de R$ 
501 milhões. A matéria 
é exclusiva na Ordem do 
Dia conforme estabele-
ce o Art. 222 do Regi-
mento Interno da Casa. 

A sessão começa às 20 
horas, aberta ao públi-
co, com transmissão 
pelo canal da Câmara 
no YouTube e retrans-
missão pelo Facebook.

Do montante estima-
do para o Orçamento 
2023, R$ 398 milhões 
serão destinados à 
Prefeitura Municipal; 
R$ 62 milhões para o 
SEPREM; R$ 40 milhões 
para o SAAEJ; R$ 1 mi-
lhão para a FAE e R$ 13 
milhões para a Câmara 
Municipal.

As áreas da saúde 
e educação contarão 
com a maior fatia do 
orçamento da prefei-
tura para a execução 
de seus programas em 
2023, sendo cerca de 
R$ 123.8 milhões para 
a área da saúde, englo-
bando o sistema muni-
cipal de saúde, pronto 
atendimento e vigilân-
cia em saúde, e R$ 119 
milhões destinados à 
manutenção e desen-
volvimento do ensino 
público. No orçamento 

Câmara de Jaboticabal faz sessão solene 
de homenagem aos protetores animais

O Dia Mundial dos 
Animais será comemo-
rado em Jaboticabal 
em uma sessão solene 
promovida pela Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal, na terça-feira 
(04/10), para homena-
gear 50 pessoas dedi-
cadas à causa animal. 
A cerimônia, aberta ao 
público, começa às 19 
horas, no Cine Thea-
tro Municipal Manoel 
Marques de Mello, com 
transmissão pelo canal 
da Câmara no YouTube 
(https://www.youtube.
com/CamaraMunici-
paldeJaboticabal).

A homenagem ocor-
re em cumprimento 
ao Decreto Legislativo 
nº 784, de 19 de abril 
de 2022, de autoria da 

vereadora Val Barbie-
ri. “Os homenageados 
promovem a impor-
tância da cultura para 
gerar novos pontos de 
vista na mudança de 
tradições, não medindo 
esforços para criar-
-se uma nova ética que 
observa o animal como 
semelhante a partir da 
perspectiva de um so-
frimento que pode ser 
evitado”, defendeu a 
parlamentar quando 
apresentou a matéria 
na Casa de Leis.

O dia 04 de outubro 
também marca em Ja-
boticabal o Dia Mu-
nicipal de Proteção 
aos Animais, instituí-
do pela Lei nº 3974, de 
16/12/2009, de auto-
ria do então vereador 

Dr. Murilo Gaspardo, 
que está entre os ho-
menageados.

Confi ra as pessoas, 
jurídicas e físicas, que 
recebem a Placa Come-
morativa pelo Dia Mun-
dial dos Animais: 2ª 
Companhia da Polícia 
Militar de Jaboticabal; 
6ª Subseção da OAB de 
Jaboticabal; Aconche-
go 4 Patas; Agrocenter 
Casa de Rações; Ales-
sandra Maria Correa 
Rover; Aléssio Barbieri 
(In Memoriam); Alexan-
dre Maria Petronilho; 
Amábile Cristina Saes; 
Ana Margarida Theo-
doro Caminhas; Anto-
nio de Andrade; Asso-
ciação Protetora dos 
Animais de Jaboticabal 
– APA; Colégio Impacto; 

Corpo de Bombeiros de 
Jaboticabal; Delza Ro-
berta de Camargo; Isa-
bel dos Santos Borsari; 
Domingos Silva Lavec-
chia (In Memoriam); 
Emerson Rodrigo Ca-
margo; Escola Estadual 
Professor Luiz Latorra-
ca; Faculdade de Ciên-
cias Agrárias e Veteri-
nárias - Unesp Campus 
de Jaboticabal; Floripes 
da Silva; Geraldo Bap-
tista (In Memoriam); Gil-
berto Lopes de Oliveira; 
Gilson Hélio Toniollo; 
Gustavo Aparecido dos 
Santos (In Memoriam); 
Henrique Maccagnan 
Filho; Imeve Saúde e 
Nutrição Animal; Ja-
boticabal Shopping; 
Jornal A GAZETA; José 
Rafael de Toledo Piza; 
Juliana Vantini; Katia 
Regina Artoni; Leonar-
do José Fonseca; Lions 
Clube de Jaboticabal; 
Marcella Cristine Bar-
bato Zibetti; Maria da 
Glória Batista Da Silva 
(In Memoriam); Mer-
cado Rural; Multi Tec 
Produtos Agropecuá-
rios; Murilo Gaspar-
do; Nutrivida Agrope-
cuária; Rádio 101 FM; 
Rádio Vida Nova AM; 
Rotaract Club de Jabo-
ticabal; Silvia Geraldini; 
Simoni Faria Pfaifer; 
Sonia do Carmo Artoni; 
Tiro de Guerra 02-018 
de Jaboticabal; Ucbvet 
Saúde Animal; Unimed 
Jaboticabal; Valdir Dos 
Santos Soares e Vera 
Sonia Del Vecchio.

do SAAEJ, a maior des-
pesa prevista é para 
o sistema de abaste-
cimento de água, no 
montante de R$ 17 
milhões, seguido pelo 
sistema de resíduos 
sólidos, R$ 8 milhões; 
e do sistema de esgo-
to, R$ 1.8 milhão. No 
SEPREM, a maior des-
pesa está relacionada 
aos pagamentos dos 
benefícios previdenci-
ários, estimados em R$ 
59.6 milhões. O anexo 
contendo a íntegra dos 
programas está dispo-
nível no site da Câmara 
Municipal (www.jaboti-
cabal.sp.leg.br).

Para lembrar – É na 
LDO que o Governo es-
tabelece as metas de 
política fi scal para o 
exercício seguinte, pla-
nejando a gestão fi scal 
de forma a garantir o 
equilíbrio entre recei-
tas e despesas. A par-
tir das diretrizes orça-
mentárias, o chefe do 
executivo deve elabo-
rar a Lei Orçamentária 
Anual (LOA), que deve 
ser enviada à Câmara 
Municipal até 31 de ou-
tubro para apreciação 
do Legislativo.
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Surdos gritam contra o preconceito e destacam 
a resistência no Dia Municipal do Surdo

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, 
por meio da Esco-
la do Legislativo, 
realizou na noite 
de segunda-feira 
(26/09) uma rodada 
de palestras sobre 
a “Valorização da 
Resistência da Pes-
soa Surda” em co-
memoração ao Dia 
Municipal do Surdo, 
instituído pela Lei nº 
4940/2018, de au-
toria do vereador 
Dr. Edu Fenerich.

O evento, realizado 
de forma bilíngue, 
em Língua Brasilei-
ra de Sinais e Lín-
gua Portuguesa, foi 
aberto pela diretora 
da Escola do Legis-
lativo, Silvia Mazaro, 
que sinalizou em LI-
BRAS para o público 
surdo, interpretada 
em língua portugue-
sa pela servidora da 
Casa, Virginia Anto-
nino. “Boa noite, eu 
sou a Silvia, e este 
é meu nome em Lín-
gua de Sinais [em 
referência ao sinal 
feito], e estou apren-
dendo a Língua Bra-
sileira de Sinais com 
a Virgínia”. 

Na sequência, a 
presidente da Casa, 
Renata Assirati, 
destacou o curso 
de LIBRAS, ideali-
zado pelo vereador 
Dr. Edu Fenerich 
em 2018 e ofereci-
do gratuitamente 
desde então pela 
Câmara Municipal 
por meio da Escola 
do Legislativo. “Com 
este curso, estamos 
diminuindo frontei-
ras, fazendo efeti-
vamente o papel de 
ampliar oportunida-
de lá fora. O papel 
de inclusão na nos-
sa sociedade. Ainda 
há muitos desafios a 
serem enfrentados”, 
manifestou Renata 
Assirati, que chegou 
a sinalizar em LI-
BRAS o seu “boa noi-
te” aos convidados e 
público.

MAIS EMPATIA – O 
pedagogo Fabio Mo-
rita abriu a rodada 
de palestras para 
expor sobre “A im-
portância da Língua 
Brasileira de Sinais”. 
Morita explicou, em 
língua de sinais in-
terpretada em lín-
gua portuguesa por 
Renato Ferreira Ju-
nior, que “ao con-
trário do que mui-
tos imaginam, que 
LIBRAS são gestões 
soltos, simplesmen-
te mínima, mas não! 
É uma língua com 

estrutura e gramá-
tica próprias... A uti-
lização da LIBRAS 
é uma forma de ga-
rantir a preserva-
ção, valorização e 
reconhecimento da 
cultura surda. Ima-
gine vocês, viajan-
do para os Estados 
Unidos e não saben-
do falar inglês. É di-
fícil!... Mas logo você 
volta pro seu país e 
começa a conver-
sar, comunicar em 
uma língua de con-
forto. Nós, surdos, 
moramos aqui no 
país, e vivemos to-
dos os dias a falta de 
comunicação. É mui-
to bonito ver o movi-
mento de inclusão, 
mas de nada adianta 
se não souber utili-
zar a LIBRAS. A nos-
sa luta é por comu-
nicação. Queremos 
nos comunicar na 
família, na educação 
e na sociedade”, de-
fendeu o pedagogo, 
que perdeu a audi-
ção na infância.

A pedagoga bilín-
gue Aline Barbosa 
Nunes, também sur-
da desde a infância, 
chamou a atenção 
para as dificulda-
des diárias enfren-
tadas pelos surdos 
por conta da bar-
reira da comunica-
ção. “Não temos um 
ensino acessível em 
nossa língua [LI-
BRAS]. A oportuni-
dade de fazermos 
novos amigos e nos 
d e s e n v o l v e r m o s 
a c a d e m i c a m e n t e 
nos é tirada. Isso é 
justo? Quando sen-
timos dores ou mal 
estar, precisamos 
ir ao médico, certo? 
E nem sempre te-
mos alguém pra nos 
acompanhar. Che-
gamos, tentamos ex-
plicar o que estamos 
sentindo. O médico 

faz aquela consulta 
rápida, nos entrega 
um papel com nome 
de remédios e volta-
mos pra casa, sem 
saber o que temos 
e como tomar aque-
les remédios... mui-
tas vezes tomamos o 
remédio sem saber 
para que serve. Isso 
é justo?... Estuda-
mos, nos formamos, 
pois somos capazes, 
e queremos um tra-
balho efetivo... Em 
família sofremos 
também com a falta 
de comunicação... 
Nós surdos estamos 
em todos os lugares, 
mas não somos per-
cebidos. Somos se-
res humanos iguais 
a vocês [ouvintes]. 
Nós, surdos, apenas 
não ouvimos, por-
que nossos ouvidos 
não funcionam como 
a sociedade quer. E 
oportunidades nos 
são tiradas. Nós so-
mos resistência. Lu-
tamos todos os dias 
por igualdade de di-
reitos e oportunida-
des”, desabafou Ali-
ne em LIBRAS, com 
interpretação em 
língua portuguesa 
por Virginia Antoni-
no.

É assim que diaria-
mente cerca de 340 
mil surdos, confor-
me dados do censo 
de 2010, vivem pelo 
país afora. Em Ja-
boticabal, de acordo 
com o mesmo cen-
so, 105 pessoas não 
conseguiam ouvir 
de modo algum, ou 
seja, eram surdas; 
697 pessoas tinham 
grande dificulda-
de auditiva, e 2.823 
pessoas tinham al-
guma dificuldade 
auditiva.

Apesar da socie-
dade caminhar a 
passos lentos na in-

trodução da Língua 
Brasileira de Sinais 
em seu cotidiano, 
há quem busque 
mais do que incluir: 
garantir acessibi-
lidade. É o caso de 
Leandro Garcia, téc-
nico de segurança 
do trabalho na em-
presa Arca Reten-
tor, que cursou os 
módulos de LIBRAS 
oferecidos gratuita-
mente à comunidade 
pela Escola do Le-
gislativo da Câma-
ra. Garcia destacou 
a importância das 
empresas abrirem 
suas portas para a 
inclusão, de modo 
que todas possam 
atender a população 
surda na medida 
das suas necessida-
des, sem distinção. 
Para ele, aprender 
LIBRAS “... foi uma 
forma de quebrar 
as barreiras da co-
municação em nos-
sa empresa, facili-
tando a integração 
social, afinal, ter a 
sensação de sen-
tir excluído por não 
conseguir entender 
uma conversa, é 
desconfortável para 
qualquer indivíduo. 
Além disso, saber se 
comunicar por meio 
da Libras garante o 
respeito ao surdo 
como colaborador 
e principalmente, 
como cidadão.”, ma-
nifestou Garcia, que 
finalizou seu pro-
nunciamento sina-
lizando em LIBRAS: 
“Obrigado! Eu amo 
vocês! Deus Aben-
çoe”.

H O M E N A G E A -
DOS – No evento, 
11 surdos recebe-
ram diplomas come-
morativas pelo Dia 
Municipal do Surdo: 
Aline Barbosa Nu-
nes, Caique Cardoso 
de Faria, Fabio Mori-

ta Inagaki, Jeferson 
Araújo, Keila Tainá 
dos Reis, Natalia Fi-
deliz Martins, Patrí-
cia Teixeira, Tainá 
Beatriz Tavares, Ta-
lis Pagliuso, Tatiele 
Previtale e Vitória 
Rocha.

A cada biogra-
fia apresentada, o 
público surdo que 
acompanhava as 
histórias do espaço 
do Plenário desti-
nado aos visitantes, 
também se emocio-
nava, numa clara 
autovivência da luta 
diária enfrentada 
por eles.

RESISTÊNCIA – 
Keila dos Reis, que 
foi escolhida para 
se pronunciar em 
nome dos homena-
geados, descortinou 
a sua vida ao públi-
co. A jovem chamou 
a atenção para a im-
portância de ações 
e incentivo à popu-
lação surda, bem 
como contra o pre-
conceito racial. “Fiz 
questão de contar a 
minha história para 
vocês porque cada 
surdo aqui presente 
passou por tudo que 
passei. Nossas his-
tórias são parecidas 
e eles como eu, so-
mos VITORIOSOS... 
Imaginem vocês: eu 
vivencio dois pre-
conceitos, o da Sur-
dez e o da cor da mi-
nha pele, mas estar 
aqui hoje, nessa Tri-
buna, percebo que 
valeu a pena cada 
obstáculo supera-
do”, disse a jovem.

Em seu pronuncia-
mento, Keila desta-
cou o papel da famí-
lia na evolução dos 
seus filhos, e fez um 
discurso emocio-
nado para sua mãe, 
que também acabou 

emocionando o pú-
blico.  “Quero agra-
decer a minha mãe, 
Jaqueline, por nun-
ca ter desistido de 
mim! Mesmo muito 
preocupada com mi-
nha segurança, me 
incentivava todos 
os dias, e não me 
permitia desanimar. 
Com frio, com chu-
va, lá estava minha 
mãezinha, acordan-
do bem cedinho, an-
tes do sol sair, para 
me levar para a ro-
doviária [que par-
tia de Pitangueiras 
para Jaboticabal, 
onde a jovem estu-
dava]”, comparti-
lhou Keila.

Por fim, o presi-
dente da Escola do 
Legislativo, e au-
tor da Lei que ins-
tituiu o Dia Muni-
cipal do Surdo em 
Jaboticabal (Lei nº 
4940/2018), Dr. 
Edu Fenerich, res-
gatou o contexto 
histórico das lutas 
e conquistas da co-
munidade surda, 
bem como sobre 
o uso da cor azul, 
que representa o 
Orgulho Surdo. “O 
mês de setembro 
é um mês especial 
para a comunidade 
surda. Um mês vol-
tado para a cons-
cientização sobre 
a acessibilidade e a 
comemoração das 
conquistas obtidas 
pela comunidade 
surda ao longo dos 
anos. E ainda um 
reforço da luta por 
mais escolas bilín-
gues para surdos... 
[e a busca por] uma 
sociedade sem bar-
reira comunicacio-
nal e que respeite 
a Língua Brasileira 
de Sinais e a cultu-
ra surda”, discor-
reu o parlamentar.

O vice-presidente 
da Associação de 
Pais e Amigos de 
Surdos (APÁS), ins-
tituição filantrópica 
que promove habi-
litação e reabilita-
ção de pessoas com 
deficiência auditi-
va e seus famílias, 
Jonatas Carnevalli, 
também ocupou a 
Tribuna e destacou 
a importância da in-
clusão e do apren-
dizado da Língua 
Brasileira de Sinais. 
A íntegra do even-
to está disponível 
no canal da Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal pelo YouTube 
(https://www.youtu-
be.com/CamaraMu-
nicipaldeJabotica-
bal).


