
Jaboticabal, 03 de Dezembro de 2022 N.º 2122ANO XLIV

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório nº 218 - Fones: (16) - 3202-2636 - 

Jaboticabal
A GAZETA

Presidente do Legislativo participa da 
solenidade de formatura dos alunos de 
três Escolas Municipais de Jaboticabal

A presidente do 
Legislativo, Rena-
ta Assirati, partici-
pou na noite da últi-
ma quarta-feira, dia 
30, da Formatura 
dos alunos do ensino 
fundamental de três 
Escolas Municipais 
de Educação Bási-
ca (EMEBs) Coronel 
Vaz, Tereza Noronha 
de Carvalho e Paulo 
Freire. 

A cerimônia de for-
matura foi realizada 
na Escola Coronel 
Vaz, com cerca de 
150 alunos que con-
cluíram o 9º ano de 
2022.

Renata Assirati, 
como presidente da 
Câmara Municipal, 
participou da compo-
sição da mesa, junta-

mente com o prefeito 
Emerson Camargo;  
a secretária de Edu-
cação Lucia Helena 
Vasques; as direto-
ras Fabiana Sanches 
Braciali (Coronel 
Vaz); Patricia Aline 
Sagula (Paulo Freire); 
Rosana Ap. Mandu-
ca Ferreira (Tereza 
Noronha Carvalho); e 
os Padrinhos Andrea 
Zermiani Livolis; Ja-
mara Mirna Paiva e  
Bernardo Peterossi 
de Figueiredo. Esti-
veram presentes o 
vereador Prof. Jonas, 
docentes das EMEBs 
e familiares.

“Foi uma cerimônia 
muito emocionante, 
com alunos que fi na-
lizaram uma etapa da 
vida e estão iniciando 
outra com muita gar-
ra e vontade. Parabe-
nizo todos os forman-
dos, profi ssionais da 
Secretaria de Educa-
ção, diretores, vice-
-diretores, supervi-
sores, professores e, 
principalmente, as fa-
mílias que estiveram 
presentes, apoiando, 
registrando e para-
benizando seus fi -
lhos, sobrinhos, ne-
tos e amigos. Uma 
formatura é sempre 
emocionante. Para-
béns a todos”, conclui 
emocionada Renata 
Assirati.

Poliana Taliberti 
Gabinete - Renata 

Assirati 
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19º. Recado: Sobre DE-
ZEMBRO/2022.  Uma re-
fl exão pra VOCÊ, com o 
texto de Helena Gerens-
tadt, temperado nas vi-
brações do NATAL que se 
aproxima. 

FELIZ DEZEMBRO! 
(Por Helena Gerensta-

dt)

12 é uma vibração mís-
tica...... 12 meses do ano, 
12 horas diurnas, 12 ho-
ras noturnas, 12 casas 
do zodíaco, 12 apóstolos, 
12 tribos de Israel........ 
12 são os Cavaleiros do 
Rei Arthur, que tinham 
que passar por provas 
de comprometimento, an-

SETE – Sociedade Espiritualista Templo da Esperança
Av. Aurélio Migliori nº 181 – Bairro Santo Antonio – Jaboticabal/SP

tes do nome ser forjado a 
fogo na Cadeira, que per-
tencia à Távola Redon-
da, onde sentados, todos 
possuíam a mesma posi-
ção de igualdade...

Apesar de toda a ro-
tina da Vida, pare para 
meditar sobre sentimen-
tos, emoções ou eventos 
que ocorreram durante o 
ano... Coloque pitadas de 
Sabedoria, compreensão, 
iluminação e empodera-
mento... 1 é másculo e 2 é 
feminino...- Como unifi car 
o que é futuro, presente e 
passado?... Respira e Co-
necte-se com a Vida!

12 representa o Enfor-
cado no tarô, o Sacrifício 
ou a Libertação, depen-
dendo do ponto de vista... 
Não somos salvadores, 
nem temos que conven-
cer ao próximo do que 
precisam fazer...Por ve-
zes, estar ao lado, acom-
panhando, enviando Luz e 

Sabedoria, já é uma Dádi-
va... Estamos conectados 
por pensamentos e vibra-
ções...

Comparta um pensa-
mento positivo, mudando 
de humor, e o Enforcado 
se Liberta, assim como 
Prometeu... Quando en-
contramos o Propósi-
to, tudo muda... Nossa 
Missão não é de sacrifí-
cios, mas de abertura de 
Consciência para ampliar 
a Realidade (Salve Satur-
no em Aquário!).

Não podes mudar os 
detalhes do passado, mas 
podemos utilizar tudo o 
que aconteceu para o be-
nefício pessoal e para os 
outros também... Quan-
do o encaixe é perfeito é 
uma benção... Um dia é 
diferente do outro. Basta 
que usemos os olhos do 
coração para diferenciá-
-los. Veja, Sinta e Parti-
cipe desta linda ciranda, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 2141-9114,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000124-61.2015.8.26.0291
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exequente: Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo
Executado: Augusto Cesar Pereira Rufino

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000124-61.2015.8.26.0291.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Daniel Romano Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AUGUSTO CESAR
PEREIRA RUFINO, Brasileiro, Casado, Motorista, RG 20121971, CPF 145.502.558-54, pai
Benedito Augusto Pereira Rufino, mãe Maria do Carmo Oliveira Pereira Rufino, natural de
Jaboticabal - SP, com endereço à Rua Jose Francisco Nuno, 311, Residencial Jaboticabal, CEP
14876-225, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo, alegando em
síntese: A Exequente é credora do Executado da importância líquida, certa e exigível de R$
1.544,74, representada pelos valores nominais das inclusas duplicatas de vendas mercantis,
vencidas e não pagas pelo Executado atualizado até a data (19/01/2015), no valor de R$ 1.713,93,
conforme consta nos autos do processo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial
(art. 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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               Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal 
 

                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br 
 

 

               Fone/Fax: (16) 3202-5355 / 3202-4583 
 
 

                 Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991 
           _________________________________________________________________________________________________ 

 
Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160 

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO 
 
 
               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro,  
FAZ SABER a todos  os seus associados, que fará realizar no dia 08 de 
Dezembro de 2.022, na sede da Entidade Sindical, às 16:00 horas em primeira 
convocação, e às 17:00 horas em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, para tratar da seguinte:   
 

PAUTA   DO   DIA 
 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  DA PROPOSTA  ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2.023. 
 
               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Imprensa local e afixado em todos 
os locais de trabalho dos Servidores Públicos Municipais e demais locais de 
costumes. 

Registre-se e Cumpra-se. 
 

Jaboticabal, 28 de Novembro de 2022. 
 

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente do SFPMJ 

 
Recebí o original para ser publicado no “Jornal A GAZETA”, na Edição  
 
nº____________ no dia _________ Dezembro de 2.022. 
 
Recebido em  28 de  Novembro de 2.022. 
 
Assinatura do responsável:___________________________________  

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 138, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - Decreta Pontos Facultativos na Câmara 
Municipal nos dias que especifica.
Nº 139, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
pecúnia ao servidor Abel Aparecido Ziviani.
Nº 140, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
pecúnia à servidora Silvia Cristina Mazaro Fermino.
Nº 141, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - ANTECIPA o término do afastamento par-
cial para participação em estágio obrigatório concedido ao servidor MAYKON CAETA-
NO DA COSTA.
Nº 142, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - Altera Expediente da Câmara Municipal em 
dias de jogos do Brasil na Copa FIFA 2022.

EXTRATOS

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: VL MANZOLI MANUTENÇÕES DE EDIFÍCIOS
FUNDAMENTO: Art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/1993.
PROCESSO Nº 750/2022
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS nº 03/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço.
OBJETO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: Contratação de empresa especia-
lizada para execução de serviço em regime de empreitada por preço global, com forne-
cimento de material e mão de obra completa para a EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO 
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO das dependências da CÂMA-
RA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, sito à Rua Barão do Rio Branco nº 765, Centro, no 
Município de Jaboticabal-SP, conforme Projeto Aprovado – PT 246277/3524303/2021, 
termo de referência e demais documentos e Anexos que integram o Edital.
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, estimando-se a conclusão da execução em 4 (quatro) 
meses conforme cronograma de execução.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 256.504,78 (duzentos e cinquenta e seis mil, 
quinhentos e quatro reais e setenta e oito centavos), cujo pagamento ocorrerá consi-
derando o cronograma de execução e os serviços efetivamente executados.
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 01/12/2022.

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna pública a SUSPENSÃO da sessão de abertu-
ra e julgamento das propostas do procedimento licitatório destinado exclusivamente à 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte, modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, Pregão Presencial nº 08/2022, do tipo menor preço por item, para con-
tratação da prestação de serviços de fabricação de móveis sob medida, com forne-
cimento de material e mão de obra, conforme especificações constantes do Anexo I. A 
suspensão da sessão foi determinada em razão da inabilitação de ambas as licitantes 
que apresentaram a melhor proposta para cada item, aplicando-se o disposto no art. 
48, parágrafo 3º, da Lei 8.666/1993, fixando o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apre-
sentação da documentação faltante. A REABERTURA da sessão foi designada para 
o dia 14 de dezembro de 2022, às 09:00 horas, ficando todos os presentes cientes.

chamada “VIDA”...
2022 = 6 é ano de esco-

lhas, mas se houver dúvi-
das como dar o próximo 
passo, é melhor deixar a 
situação evoluir até que 
tenhamos uma resposta 
clara.

Una as duas mãos de 
10 dedos, visualizando 
um Triangulo... É a For-
ça da Trindade que nos 
acompanhará durante 
todo esse mês... O grande 
Netuno termina sua fase 
retrograda no sábado... 
Muitas Brumas estarão 
se dissipando... Atentos...

Una as mãos para vi-
brar pela Família Pla-
netária, para chover o 
Maná do Céu para todos 
os povos, comunidades, 
culturas... Vibre por você 
também, saúde, sabedo-
ria e claridade Mental.

Hoje Vênus faz oposi-
çáo à Marte...

Que a Gentileza e a de-
monstraçáo de carinho, 
seja o pavimento de nos-
sa Caminhada pela Ter-
ra...

Feliz dia 
1...12/3...2022/6 = 6

Formatação - DE CORA-
ÇÃO A CORAÇÃO - http://
www.decoracaoacora-
cao.blog.br/

www.helenagerensta-
dt.com

Até o próximo recado; 
Prof. IRINEU NOGUEIRA, 
dirigente das reuniões de 
aplicação de passes às 
4as. feiras das 19:30 às 
21 horas, e responsável 
pelas reuniões de estu-
dos, aos sábados, das 15 
às 16 horas, na sede da 
sociedade – Jaboticabal, 
01 de dezembro de 2022.
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Plenário vota orçamento para 2023 em 
sessão ordinária e outros 15 projetos em 
extraordinária na segunda-feira (05/12)

Na próxima segun-
da-feira (05/12), os 
vereadores se reú-
nem em sessão or-
dinária, às 20 horas, 
na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, 
para discutir e votar 
o projeto que estima 
a receita e fixa as 
despesas do Gover-
no Municipal para o 
ano que vem, popu-
larmente conhecida 
como Lei Orçamen-
tária Anual (LOA). A 
matéria é exclusiva 
na pauta de votação 
conforme manda o 
Regimento Interno 
da Casa, e da mes-
ma forma, não há 
uso da Tribuna pe-
los parlamentares 
durante o Expedien-
te, que é reservado 
apenas para leitura 
e aprovação da Ata 
da Sessão anterior 
(Art. 222 do RI).

De acordo com o 
texto encaminhado 
pelo Poder Execu-
tivo, autor da ma-
téria, o orçamento 
de Jaboticabal para 
2023, incluindo a 
Administração Di-
reta e Indireta, está 

estimado em R$ 451 
milhões. Do total, R$ 
398.5 milhões serão 
destinados para as 
despesas da Prefei-
tura Municipal; R$ 
62.4 milhões para o 
SEPREM; R$ 40 mi-
lhões para o SAA-
EJ; R$ 13.8 milhões 
para a Câmara Mu-
nicipal; e R$ 1 mi-
lhão para a Funda-
ção de Amparo ao 
Esporte de Jaboti-
cabal (FAE). Todos os 
detalhamentos das 
receitas e de onde 
o dinheiro deve ser 
investido em 2023 
estão disponíveis no 
site da Câmara Mu-
nicipal (www.jaboti-
cabal.sp.leg.br), em 
Pesquisa de Propo-
sição (Projeto de Lei 
nº 380/2022).

SESSÃO EXTRA-
ORDINÁRIA – Estão 
previstas, logo após 
o termino da sessão 
que discute o Orça-
mento de 2023, ses-
sões extraordiná-
rias, convocadas na 
sexta-feira (02/12), 
para leitura e vota-
ção de 15 projetos.

Entre as proposi-
ções a serem dis-
cutidas e votadas 
em único turno está 
o Projeto de De-
creto Legislativo 
nº 56/2022, de au-
toria do vereador 
Gregório Casagran-
de (SOLIDARIEDA-
DE), que institui Pla-
cas Comemorativas 
pelo cinquentenário 
do Clube da Velha 
Guarda de Jabotica-
bal, a serem entre-
gues em sessão so-
lene no ano de 2023; 
o PDL nº 57/2022, 
de autoria do ve-
reador Ronaldinho 
(PATRI), que outor-
ga Diploma de Hon-
ra ao Mérito pelos 
50 anos do Clube da 
Velha Guarda de Ja-
boticabal; o PDL nº 
58/2022, de autoria 
do vereador Gilberto 
de Faria (MDB), que 
outorga Título de Ci-
dadã Jaboticabalen-
se à Michele da Sil-
va Souza Ribeiro; e o 
PDL nº 59/2022, de 
autoria da vereado-
ra Profa. Paula (PT), 
que denomina de 
Vereador Ethevaldo 
Mello de Siqueira, o 

saguão da Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal.

Em 1º turno serão 
votados o Projeto 
de Lei nº 375/2022, 
de autoria do verea-
dor Dr. Mauro Cenço 
(PODEMOS), que de-
nomina de “José Luiz 
Ravasio” o Sistema 
de Lazer 4, do lote-
amento Residencial 
Jacarandás; o PL nº 
378/2022, do vere-
ador Dr. Mauro Cen-
ço, que denomina de 
“Luiz Alves de Souza 
– TICÃO”, o campo 
de futebol existente 
no Conjunto Habita-
cional Hugo Lacor-
te Vitalle III (Cohab 
III), na Rua Fausto 
Tódaro s/n; o PL nº 
379/2022, do vere-
ador Dr. Mauro Cen-
ço, que denomina de 
“Bento Camargo” o 
Centro Comunitário 
a ser construído na 
Rua Salvador Cali-
fre, 345, no bairro 
Jardim Santa Rosa; 
o PL nº 381/2022, 
de autoria da verea-
dora Renata Assirati 
(PSC), que denomina 
de “Nadyr Ribeiro Va-
lério” o prédio de Im-
plantação de serviço 
de Acolhimento Insti-
tucional para Jovens 
Adultos com Defici-
ência – Modalidade 
Residência Inclusiva 
em Jaboticabal; o PL 
nº 382/2022, do Dr. 
Mauro Cenço; que 
denomina de “Lucio 
Assumpto Zeoula” a 
Área Verde nº 3 do 
Loteamento Resi-
dencial Montebello; 
PL nº 383/2022, do 
vereador Dr. Mauro 
Cenço, que denomi-
na de “Luiz Salvador 
Zeoula” o Sistema 
de Lazer nº 3 do Lo-

teamento Residen-
cial Montebello; e o 
PL nº 399/2022, de 
autoria do vereador 
Ronaldinho, que in-
clui as pessoas com 
Síndrome de Down 
no rol de atendimen-
tos preferenciais de 
órgãos públicos e 
privados - como su-
permercados, shop-
pings, farmácias, ba-
res e restaurantes, 
da cidade, bem como 
nas filas de bancos - 
além de  tornar obri-
gatória aos órgãos 
públicos, entidades e 
empresas privadas, 
a inclusão do sím-
bolo mundial da Sín-
drome de Down em 
todas as suas placas 
de atendimento pú-
blico e vagas de es-
tacionamento prefe-
renciais.

Também serão 
apreciados em 1ª 
discussão e vota-
ção quatro projetos 
de autoria do Poder 
Executivo: o PL nº 
391/2022, que cria 
sete vagas de Agen-
te de Vida Escolar 
(AVE) no Quatro Per-
manente de Pessoal 
da Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal, 
cuja carga horária 
semanal é de 40h; 
o PL nº 395/2022, 
que cria uma Fun-
ção Gratificada de 
Chefe do Setor de 
Controladoria Inter-
na (FG1), na Secre-
taria Municipal de 
Fazenda, com ven-
cimento mensal de 
R$ 1.084,56, cujas 
atribuições estão a 
de avaliar o cumpri-
mento das metas es-
tabelecidas no plano 
plurianual, fiscalizar 
e avaliar a execução 
dos programas de 

governo, inclusive 
ações descentrali-
zadas realizadas à 
conta de recursos 
oriundos do orça-
mento do Município, 
avaliar a execução 
da despesa, inclusi-
ve o controle da pro-
gramação financei-
ra e a regularidade 
das licitações e con-
tratos, entre outros; 
o PL nº 400/2022, 
que cria quatro Fun-
ções Gratificadas 
no Quadro de Pes-
soal do Serviço de 
Previdência, Saúde 
e Assistência Mu-
nicipal (SEPREM), 
para as atividades 
de chefia das ativi-
dades de Compen-
sação Previdenciá-
ria, Chefe de Gestão 
das Atividades de 
Recenseamento e 
R e c a d a s t r a m e n -
to Previdenciário, 
Chefe do Contro-
le Interno e Chefe 
de Gestão de Mate-
riais e Patrimônio, 
a serem concedidas 
pela Superintendên-
cia a servidores do 
quadro efetivo do 
SEPREM, com venci-
mento mensal de R$ 
1.057,18 cada, além 
de adequar o pa-
drão de vencimento 
dos cargos de Dire-
tor de Benefícios e 
Diretor Financeiro 
a 50% do aplicável 
ao Superintendente; 
e o PL nº 401/2022, 
que cria a Escola 
Municipal de Educa-
ção Básica (EMEB) 
“Dr. Luiz Gonzaga de 
Oliveira Costa”, situ-
ada na Praça Doutor 
Jorge Tibiriça, 134, 
Centro, onde até a 
presente data fun-
cionava como ins-
tituição privada de 
ensino infantil.
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 A contabilidade é um dos pilares mais importantes para o desempenho das organizações 
empresariais, governamentais e terceiro setor. O papel da contabilidade não se limita à execução de 
tarefas burocráticas, como elaboração do balanço patrimonial, demonstrativos contábeis e fi nancei-
ros, gerenciamento fi scal e tributário.
 As informações consolidadas pela área contábil são imprescindíveis para o planejamento 
estratégico e a tomada de decisões. A análise de dados contábeis possibilitam ao gestor ter uma visão 
clara e objetiva da situação atual e preparar a organização para o futuro.
 Entre em contato e saiba mais sobre nossos serviços

Praça Dom José Marcondes Homem de Mello, 133 - fone: (016) 3202-2167

Câmara de Jaboticabal aprova aberturas 
de créditos orçamentários

Na manhã de se-
gunda-feira, a Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal aprovou 
5 (cinco) projetos de 
aberturas de crédi-
tos orçamentários 
em sessão extraordi-
nária, entre eles:

O PL nº 387/2022, 
que autoriza o Po-
der Executivo a abrir 
um crédito adicional 
suplementar de R$ 
458.911,32 no orça-
mento da Prefeitura 
para rescisão do con-
vênio para o térmi-
no da construção do 
Centro do Idoso (CDI) 
foi aprovado pela 
unanimidade dos ve-
readores presentes.

Os parlamentares 
igualmente aprova-

ram pela unanimida-
de dos vereadores 
presentes o PL nº 
388/2022, que auto-
riza a abertura de um 
crédito adicional su-
plementar de R$ 190 
mil para aquisição de 
um veículo para Cas-
tra Móvel; e o PL nº 
389/2022, que abre 
um crédito adicional 
suplementar de R$ 
430 mil, para ações 
que garantam os di-
reitos das crianças 
e dos adolescentes”, 
esclarece o Executi-
vo.

Foi aprovado tam-
bém pela unanimida-
de dos vereadores 
presentes o PL nº 
390/2022, que abre 
um crédito suplemen-
tar de R$ 420 mil para 

atender os seguintes 
Serviços: de Proteção 
Social Básica, sendo 
Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento 
de Vínculos; Serviço 
de Proteção Social de 
Media Complexidade, 
sendo serviços dire-
cionados a pessoas 
com defi ciência, ido-
sas e suas famílias e 
Serviço de Proteção 
Social de Alta Com-
plexidade, que se 
trata de Serviço de 
Acolhimento Institu-
cional”, explica o Exe-
cutivo.

E, por fi m, também 
pela unanimidade 
dos vereadores pre-
sentes, aprovaram  
o PL nº 394/2022, 
que abre um crédito 
adicional suplemen-

tar R$ 6.815.500,00 
para a suplementa-
ção orçamentária de 
caráter continuado, 
como dispêndios re-
ferentes à folha de 
pagamento e auxílio-

-alimentação dos 
servidores públicos 
municipais do Poder 
Executivo.              

                                                                       
Não comparece-

ram os vereadores: 

Pepa Servidone, Dra. 
Andréa Delegada, Gil-
bertinho, Prof. Jonas, 
Profa. Paula e Paulo 
Henrique Advogado.


