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Jaboticabal
GAZETA

Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson recebe o diretor-
presidente do DETRAN/SP, Neto Mascellani, para apresentação 

do layout do Poupatempo Jaboticabal; obras já começaram

Prefeitura de Jaboticabal realiza 
recapeamento nas ruas do distrito de Córrego Rico

O diretor-presidente 
do DETRAN/SP, Neto 
Mascellani esteve pre-
sente em Jaboticabal na 
sexta-feira (15/10), em 
evento no Cine Teatro 
Municipal, para apre-
sentação do layout da 
unidade do Poupatem-
po Jaboticabal, que já 
está com as obras em 
andamento no Jabotica-
bal Shopping. Mascella-
ni foi recepcionado pelo 
prefeito Prof. Emerson, 
pelo vice-prefeito, Nel-
sinho Gimenez, pelo Se-
cretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
Lucas Ramos, pela pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal, Renata Assirati, 

Na última quarta-fei-
ra (20/10) teve início, 
no distrito de Córrego 
Rico, o serviço de re-
capeamento de diver-
sas ruas. Ao todo, 9.600 
metros de asfalto serão 
aplicados. O recurso de 

pelo vereador Daniel 
Rodrigues, além de de-
mais autoridades, em-
presários, lojistas e um 
cine teatro com ótimo 
público.

“Hoje nós temos uma 
média de quase 470 
pessoas da nossa Ja-
boticabal que se deslo-
cam, por semana, para 
Ribeirão Preto ou Bebe-
douro para utilizarem 
dos serviços do Poupa-
tempo. Essas pessoas 
não precisarão mais 
gastar gasolina, pe-
dágio ou ônibus para 
isso. Elas procuram a 
unidade para questões 
simples, como a regu-

larização de documen-
tos, que precisavam, 
até então, gastar com 
viagem. Muitas dessas 
pessoas, inclusive, de-
sempregadas. Agora, 
graças a um trabalho 
conjunto entre a Prefei-
tura, Câmara Municipal 
e Governo do Estado de 
São Paulo, nas fi guras 
do amigo Neto Mas-

cellani (diretor-presi-
dente do DETRAN/SP), 
Samuel Moreira (depu-
tado federal), Rodrigo 
Garcia (vice-governa-
dor do Estado de São 
Paulo) e João Dória (go-
vernador do Estado de 
São Paulo), Jaboticabal 
passa a ter sua própria 
unidade. É uma alegria 
enorme”, afi rmou o 
prefeito, Prof. Emerson.

Para Neto Mascella-
ni, a parceria entre a 
Prefeitura de Jaboti-
cabal e o Governo do 
Estado de São Paulo 
é fundamental para o 
desenvolvimento da ci-
dade e destaca ainda o 
trabalho realizado na 
digitalização do Pou-
patempo nos últimos 
anos. Segundo ele, o 
governo “fez o maior 
plano de digitalização 
dos serviços estaduais, 
com sete serviços em 

janeiro de 2019, trans-
formados agora em 
quase 200”. “Agora o 
cidadão de Jaboticabal 
não precisará mais se 
deslocar para outros 
municípios para utilizar 
o serviço. Além disso, 
integramos serviços 
municipais ao Poupa-
tempo. A Prefeitura po-
derá avaliar quais ser-
viços deseja integrar e 
isso estará disponível”, 
emendou.

A expectativa é de 
que a unidade jaboti-
cabalense do Poupa-
tempo seja inaugurada 
em dezembro de 2021. 
O local contará com 17 
colaboradores e dis-
ponibilizará 178 servi-
ços, entre presenciais 
e virtuais. Com 255m² e 
previsão diária de 160 
atendimentos, a unida-
de fi cará localizada no 
Jaboticabal Shopping, 

região central do muni-
cípio, onde contará com 
segurança, banheiros, 
acessibilidade, área de 
alimentação, lojas e in-
ternet gratuita. 

O Poupatempo Jabo-
ticabal terá seu horá-
rio de funcionamento 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 10h às 17h. En-
tretanto, o Jaboticabal 
Shopping encerra suas 
atividades às 22h. As-
sim, atendendo a um 
pedido da Prefeitura e 
Câmara Municipal, o 
Poupatempo contará 
com um totem de au-
toatendimento. Mesmo 
com a unidade fecha-
da após às 17h, todos 
que comparecerem no 
Jaboticabal Shopping 
após o encerramento 
das atividades da uni-
dade poderão usufruir 
de uma série de servi-
ços virtuais.

R$286.500,00 chegou a 
Jaboticabal por meio de 
uma emenda do deputa-
do federal Arnaldo Jar-
dim, por indicação das 
vereadoras Renata Assi-
rati e Val Barbieri.

O prefeito de Jabotica-
bal, Prof. Emerson Ca-
margo esteve presente 
no local para acompa-
nhar o início das obras. 
“Sabemos que não será 
possível contemplar 
100% das ruas que pre-

cisam de recapeamento 
no distrito, mas as de-
mais serão contempla-
das em breve com re-
cursos próprios. Além 
disso, iniciaremos o mais 
rápido possível o reca-
peamento no distrito de 

Lusitânia. O trabalho 
continua”, afi rmou.

Ainda de acordo com 
o prefeito, outras obras 
serão realizadas em 
Córrego Rico. “Em breve 
também iremos realizar 

a construção de uma 
praça no nosso distrito 
com uma emenda que 
divulgaremos logo mais. 
Nosso distrito fi cou 
abandonado por anos 
e precisa de atenção”, 
concluiu.
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A GAZETA

O plenário da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal aprovou por una-
nimidade, na noite de 
segunda-feira (18/10), 
em sessão ordinária, o 
Programa de Recupe-
ração Fiscal (REFIS) do 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jabo-
ticabal (SAAEJ) (PLC nº 
07/2021), de autoria 
do Poder Executivo. A 
matéria, protocolada 
na Casa em regime de 
urgência, foi incluída 
na Ordem do Dia por 
requerimento assinado 
pela maioria dos vere-
adores, uma previsão 
regimental que acelera 
a votação por conta da 
dispensa de tramitação 
pelas comissões per-
manentes da Casa.

De acordo com o tex-
to aprovado, quem pos-
suir débitos de água 
e esgoto vencidos até 
dia 30 de setembro de 
2021 junto ao SAAEJ, 
poderá acertar as con-
tas com abatimento 
dos valores de multa e 
mora.

A concessão de des-
conto vale para paga-
mentos à vista ou par-
celas mensais. Quem 
optar pelo pagamento 
do débito à vista, entre 
os dias 25 de outubro 
e 22 de novembro de 
2021, terá um descon-
to de 100% dos juros e 
da multa de mora; de 
23 de novembro a 20 
de dezembro de 2021, 
a anistia dos juros e 
multa de mora será 
de 90%. Já para quem 
optar em parcelar o 
débito, poderá dividir 
em até 48 vezes. Neste 
caso, quem escolher 
parcelar em até 12 ve-
zes, terá desconto de 
80% dos juros e da mul-
ta de mora, mas para 
isso deverá solicitar in-
gresso ao REFIS entre 
os dias 25 de outubro e 
12 de novembro.

Há ainda outras três 
opções para paga-
mento parcelado: para 
quem ingressar no RE-
FIS de 16 de novem-
bro a 30 de novembro, 
a anistia será de 70% 
dos juros e da multa 
de mora, com parcela-
mento em até 24 vezes; 
de 01 de dezembro a 10 
de dezembro, o descon-
to é de 60% dos juros e 
da mora, podendo par-
celar em até 36 vezes; e 
de 13 de dezembro a 20 

de dezembro de 2021, a 
anistia é de 50% dos ju-
ros e da multa de mora, 
parcelado em até 48 
vezes.

Também foi incluído 
para votação o projeto 
que transfere para a 
Administração Direta 
e Indireta o aporte fi -
nanceiro para o paga-
mento dos benefícios 
previdenciários dos se-
gurados herdados pelo 
SEPREM, apelidada de 
“Lei dos Herdados” (PL 
nº 117/2021). Na prá-
tica, o SEPREM conti-
nua responsável pelo 
gerenciamento dos 
benefícios pagos aos 
aposentados e pensio-
nistas vindos de outro 
sistema previdenciá-
rio quando da criação 
do SEPREM, que foram 
incorporados no pas-
sado por força de lei, 
mas que não contribu-
íram para o atual sis-
tema, no entanto o cus-
teio, por aporte mensal, 
passa a ser de respon-
sabilidade dos entes 
municipais: Prefeitu-
ra, Câmara Municipal 
e SAAEJ. A matéria foi 
aprovada por unanimi-
dade e segue para san-
ção do prefeito munici-
pal, Emerson Camargo 
(PATRI).

Igualmente foi apre-
ciado pelos parlamen-
tares o projeto que 
abre um crédito adicio-
nal especial de R$ 11 
milhões no orçamen-
to da prefeitura para 
despesas com perfu-
ração de poços para 
captação de água, rede 
adutora, construção de 
reservatórios, troca de 
bombas de captação e 
implantação de setori-
zação na rede de dis-
tribuição de água (PL 
nº 123/2021). Matéria 
semelhante chegou a 
ser pautada para ses-
são extraordinária no 
dia 14/10, mas acabou 
não sendo votada por 
falta da Exposição de 
Motivos, um requisito 
obrigatório conforme 
manda o Regimento In-
terno da Casa (Art. 137, 
parágrafo único, alínea 
g). Protocolado nova-
mente, o projeto não 
encontrou resistência 
para sua aprovação e 
segue para sanção do 
prefeito municipal após 
aprovação por unani-
midade.

Da mesma forma, in-

cluído na Ordem do Dia, 
o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 20/2021, 
de autoria da vereado-
ra Val Barbieri (PRTB), 
que concede diploma 
de Honra ao Mérito à 
atleta Jéssica Moreira 
Ferreira, foi aprovado 
de forma unânime e se-
gue para promulgação 
do Legislativo.

Ainda por inclusão, 
os parlamentares dis-
cutiram e votaram o 
projeto que altera, cria 
e revoga dispositivos 
da Lei que assegura 
tratamento jurídico di-
ferenciado, simplifi ca-
do às empresas insta-
ladas ou às que vierem 
a se instalar no municí-
pio (Projeto de Lei Com-
plementar nº 05/2021). 
A matéria chegou a ter 
pedido de vista por pra-
zo máximo regimental 
(10 dias) feito pelo ve-
reador Pepa Servidone. 
O parlamentar, junta-
mente com a vereadora 
Dra. Andréa Delegada, 
defenderam que o pro-
jeto deveria ser melhor 
discutido. No entanto, 
um pedido de menor 
tempo, de 5 minutos foi 
aprovado pelo Plená-
rio. Com isso, o projeto 
foi posto em votação e 
aprovado por maioria. 
Com o resultado, a pro-
jeto foi submetido a 2ª 
discussão e votação em 
sessão extraordinária, 
realizada ao término 
da sessão ordinária, 
sendo aprovado em de-
fi nitivo por maioria (vo-
taram contrários Dra. 
Andréa Delegada (PSC), 
Pepa Servidone (DEM) e 
Profa. Paula (PT).

De acordo com o 
texto apresentado 
pelo Poder Executivo 
e aprovado pela Casa 
Legislativa, o Poder 
Público Municipal fi ca 
autorizado a conceder 
isenção de Imposto so-
bre a Propriedade Ter-
ritorial Urbana (IPTU) 
como forma de incen-
tivo ao investimento 
produtivo e à inovação 
tecnológica efetuadas 
por empresas estabe-
lecidas ou que venham 
a se estabelecer em Ja-
boticabal, em qualquer 
atividade econômica. O 
projeto recebeu duas 
emendas, igualmente 
aprovadas pelo Ple-
nário, uma apresen-
tada pelo vereador Dr. 
Edu Fenerich (Emenda 

Modifi cativa nº1) , que 
acrescentou a con-
cessão de isenção do 
Imposto de Transmis-
são de Bens e Imóveis 
(ITBI); e uma do vere-
ador Paulo Henrique 
Advogado (Emenda Adi-
tiva nº 2) acrescentou 
uma reserva de 10% 
das vagas, sendo 5% 
destinadas às pessoas 
com idade superior a 
50 anos, e 5% destina-
das ao jovens com ida-
de entre 16 e 18 anos.

O benefício fi scal será 
válido apenas para in-
vestimentos decorren-
tes de construção de 
imóvel novo no territó-
rio municipal, e a isen-
ção será de cinco anos, 
podendo se estender 
por dez anos. Ainda 
conforme o texto apro-
vado, com as emendas, 
empresas que gerarem 
até 10 empregos, terão 
isenção de 25% do res-
pectivo IPTU; empresas 
que gerarem de 11 a 
20 empregos contarão 
com isenção de 50% do 
IPTU, e as que gerarem 
de 21 a 30 empregos, 
terão isenção de 75% 
do IPTU; e as empresas 
que gerarem mais de 
31 empregos, contarão 
com isenção de 100% 
no IPTU.

PAUTA ORIGINAL – To-
dos os 15 projetos pau-
tados originalmente na 
Ordem do Dia foram 
aprovados. Entre eles 
estão o Projeto Decreto 
Legislativo nº 14/2021, 
que outorga Título de 
Cidadã Jaboticabalen-
se à Professora Maria 
Aparecida Carboni, e 
o PDL nº 18/2021, que 
outorga Diploma de 
Honra ao Mérito à As-
sociação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais 
de Jaboticabal (APAE) 
pelos 50 anos de fun-
dação, ambos de auto-
ria do vereador Jonas, 
bem como o PDL nº 
17/2021, de autoria da 
vereador Renata Assi-
rati, que institui a Placa 
Comemorativa pelos 50 
anos da Associação de 
Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Jabotica-
bal (APAE). As matérias 
seguem para promul-
gação do Legislativo.

Por sua vez, o proje-
to que proíbe o plantio 
e a produção de mudas 
da árvore Spathodea 
Campanulata, também 
conhecida como Es-
patódeia, Bisnagueira, 
Tulipeira-do-Gabão, 
Xixi-de-Macaco ou 
Chama-da-Floresta, e 
incentiva a substitui-
ção das existentes na 
cidade de Jaboticabal, 
de autoria da vereado-
ra Val Barbieri, segue 
para sanção do prefei-
to municipal após ser 
votado e aprovado com 
emendas. A multa é de 
10 UFESP’s – que cor-
responde atualmente a 
R$ 290,09 – por muda 
produzida ou plantada, 
para quem descumprir 
a lei (PL nº 56/2021).

Outros dez projetos 

foram igualmente apro-
vados por unanimidade 
e seguem para sanção 
do prefeito municipal. 
São eles: o projeto que 
regulamenta a publica-
ção dos protocolos do 
Centro de Atendimento 
da COVID-19 (CAC) do 
município, de autoria 
da vereadora Dra. An-
dréa Delegada (PL nº 
109/2021); o Projeto 
de Lei nº 105/2021, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que determina o 
prazo de até 24 horas, 
após a realização das 
reuniões do Conselho 
Municipal de Trânsito 
(COMUTRAN), para a 
entrega de Ata da Reu-
nião, e de até 24 horas 
após o recebimento da 
Ata para publicação no 
site ofi cial da Prefei-
tura; o PL nº 79/2021, 
com emenda, de autoria 
do vereador Dr. Mau-
ro Cenço (PODE), que 
denomina de Dr. Mário 
Fernando Berlingieri 
(Marinho), o imóvel si-
tuado na Rua Floriano 
Peixoto, nº 1310, cen-
tro, Jaboticabal – SP, no 
qual será instalada a 
Cidade da Saúde e As-
sistência Social; o PL nº 
89/2021, de autoria do 
vereador Dr. Edu Fene-
rich (MDB), que deno-
mina de Laura Fernan-
des (Laura Tratores) a 
Rua 5 do Loteamento 
Residencial Manacás; o 
PL nº 103/2021, de au-
toria do vereador Pau-
lo Henrique Advogado 
(PATRI), que denomina 
de Waldy De Bello a ro-
tatória que será cons-
truída na Rua Euclides 
da Cunha, cruzamento 
com Avenida da Sau-
dade e Rua Rui Bar-
bosa – Centro; o PL nº 
106/2021, de autoria 
do vereador Dr. Mauro 
Cenço, que denomina 
de Dr. Elias Elias o Co-
reto instalado na Praça 
Dr. José Tadeu de Faria, 
localizada entre a Rua 
Rui Barbosa, Rua Eu-
clides da Cunha e Ave-
nida Dr. Fontes; o PL nº 
108/2021, de autoria 
da vereador Renata As-
sirati, que denomina de 
Dr. Francisco Iglesias 
“Dr. Chiquinho”, a sala 
de Pediatria pertencen-
te à unidade do Ambu-
latório Médico de Espe-
cialidades (AME), a ser 
instalado no Município 
de Jaboticabal; o PL nº 
110/2021, de autoria 

da vereadora Renata 
Assirati, que denomina 
de Dr. Armando Caeta-
no Assirati a unidade 
do Ambulatório Médi-
co de Especialidades 
(AME), a ser instala-
do em Jaboticabal; e 
o PL nº 112/2021, de 
autoria da vereadora 
Renata Assirati, que 
denomina de Sueli Apa-
recida Alcides “Sueli do 
Samu” a sala de Enfer-
magem pertencente à 
AME, a ser instalado no 
Município de Jabotica-
bal; o Projeto de Lei nº 
113/2021, de autoria 
do prefeito municipal, 
que autoriza a abertu-
ra de um crédito adi-
cional suplementar de 
R$ 334.800 mil no or-
çamento da Prefeitura 
destinado a despesas 
com material de distri-
buição gratuita de ces-
tas básicas do Fundo 
Municipal de Assistên-
cia Social, para contra-
tação de empresa do 
ramo de alimentação 
para a unidade munici-
pal de Bombeiros, entre 
outros; e o Projeto de Lei 
nº 116/2021, que auto-
riza a Empresa Munici-
pal de Urbanização de 
Jaboticabal (EMURJA) 
a alienar imóvel dado 
em Concessão de Uso, 
no Jardim Petrassi, à 
Tainã Luiz Fermiano 
Zamboni,  também es-
tão pautados.

Por sua vez, o veto do 
Poder Executivo apos-
to ao Projeto de Lei nº 
57/2021, que veda a 
nomeação para car-
gos em comissão, pela 
Administração Pública 
Direta e Indireta em 
Jaboticabal, de pesso-
as condenadas pela Lei 
Maria da Penha (Lei Fe-
deral nº 11.340, de 07 
de agosto de 2006), foi 
mantido pelos vereado-
res. O Executivo apon-
tou vício de iniciativa, 
uma vez que a matéria 
seria de competência 
privativa do prefeito 
municipal. Ainda se-
gundo os vereadores 
Dr. Edu Fenerich e Pau-
lo Henrique Advogado, 
o Executivo deve enviar 
um novo projeto sobre 
o assunto.

A íntegra das ses-
sões está disponível na 
página da Câmara pelo 
Facebook e pelo YouTu-
be.
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SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 04/2.021 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por 
lote, sob o regime de empreitada por preço unitário, para contratação de empresa 
especializada para execução de serviços continuados com fornecimento de equipa-
mentos, sob o regime de comodato, para impressão de cópias em preto e colorida, in-
cluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de pe-
ças, componentes e fornecimento de todos os suprimentos afetos aos equipamentos, 
exceto papel para impressão, considerando quantidade mínima de impressão, conforme 
especificações e quantidades, características e demais obrigações e informações cons-
tantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, durante seu expediente normal, respeitados os atos normativos vigentes 
no contexto da pandemia, ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.
Recebimento das Propostas: Dia 09/11/2021, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 09/11/2021, após o final da entrega dos envelopes e creden-
ciamento.

PORTARIAS

Nº 46, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo no período de 26/10/2021 a 09/11/2021 à servidora SUELI DE FÁTIMA GROTTA.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 26/2021

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

Conforme dispõe o Decreto Legislativo nº 761, de 19 de outubro de 2021, a Co-
missão para a escolha de 50 (cinquenta) pessoas que receberão a placa comemora-
tiva pelos 50 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal 
(APAE) ficará assim composta:

a) Renata Assirati - Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal;
b) Prof. Jonas – Vereador;
c) Celso Ap. Cassiano - Presidente da APAE;
d) Eliete Travaini Lopes – Diretora Técnica da Saúde e Assistência Social 

APAE;
e) Adriane Valéria Bage – Diretora de Projetos APAE.

Jaboticabal, 19 de outubro de 2021.
                     

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 760 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Sessão Ordinária realizada dia 18 de outubro de 2.021, apro-
vou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadã Jaboticabalense a Professora Maria 
Aparecida Carboni e dá outras providências.

Autoria: Prof. Jonas

Art. 1º Fica Outorgado o Título de Cidadã jaboticabalense a Professora Maria Apa-
recida Carboni.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, em data a ser designada pela Presidência da Mesa Diretora.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo corre-
rão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 19 de outubro de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, em 19 DE OUTUBRO DE 2021

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 761 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Sessão Ordinária realizada dia 18 de outubro de 2.021 apro-
vou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Institui a Placa comemorativa pelos 50 anos da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal - APAE, e dá outras pro-
vidências.

Autoria: Renata Assirati

Art. 1° Fica instituída, por este Decreto Legislativo, Placa comemorativa pelos 50 anos 
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal - (APAE).
Art. 2° A Câmara Municipal de Jaboticabal mandará cunhar 50 (cinquenta) placas que 
serão entregues a igual número de pessoas escolhidas por Comissão especialmente 
constituída por ato da presidência desta Casa de Leis.
Parágrafo único: a Comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 5 
(cinco) membros a saber:

a) a vereadora autora deste Decreto Legislativo;
b) um(a) vereador(a) escolhido pela presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal;
c) três representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Jaboticabal - (APAE), indicados por sua Diretoria.
Art. 3° A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada na semana 
do dia 30 de novembro de 2.021.
Art. 4° As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por 
conta de verba própria consignada no orçamento vigente, suplementada se neces-
sário.
Art. 5° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 19 de outubro de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, em 19 DE OUTUBRO DE 2021

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 762 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Sessão Ordinária realizada dia 18 de outubro de 2.021, apro-
vou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Diploma de Honra ao Mérito á Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Jaboticabal - APAE pelos 50 anos de funda-
ção, e dá outras providências.

Autoria: Prof. Jonas

Art. 1° Fica outorgado Diploma de Honra ao Mérito à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Jaboticabal – APAE, pelos 50 anos de fundação.
Art. 2° A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene em data a ser designada 
pela Presidente da Mesa Diretora.
Art. 4° As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por 
conta de verba própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário.
Art. 5° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 19 de outubro de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, em 19 DE OUTUBRO DE 2021

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 763 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Sessão Ordinária realizada dia 18 de outubro de 2.021, apro-
vou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Concede diploma de honra ao mérito à atleta JÉSSICA MOREIRA 
FERREIRA, e dá outras providências.

Autoria: Val Barbieri

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito à atleta JÉSSICA MOREIRA FER-
REIRA.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, em data a ser designada pela Presidência da Mesa Diretora.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão 
por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Jaboticabal, 19 de outubro de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Prefeitura de Jaboticabal 
disponibiliza ferramenta para 

parcelamento de débitos online

ATENÇÃO: comunicado importante para 
as pessoas que recebem o Benefício de 

Prestação Continuada – BPC

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria da Fazenda, 
informa que está dispo-
nível a ferramenta onli-
ne para parcelamento 
de débitos para que o 
munícipe possa fazer 
a regularização das dí-
vidas de maneira mais 
ágil e prática, sem a 
necessidade de compa-
recer presencialmente 

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimen-
to Social, informa que 
todas as pessoas que 
recebem o BPC - Bene-
fício de Prestação Con-
tinuada e estão com o 
Cadastro Único desa-
tualizado há três anos 
ou mais, e aqueles que 
não possuam o cadas-
tro, devem comparecer 
imediatamente à Casa 
do Bolsa Família para 
atualizar o cadastro e 
evitar que o benefício 
seja bloqueado.

Local: Casa do Bolsa 
Família

até o Paço Municipal.

Vale lembrar que o 
atendimento presen-
cial continua disponível 
para atender a popula-
ção.

Para acessar, clique 
no link http://sistemas.
jaboticabal.sp.gov.br/
gti/ e escolha “Parcela-
mento Online”.

Av. Líbero Badaró, nº 
680 - Centro, Jabotica-
bal 

Horário: das 8h às 
17h.

Telefone: (16) 3204-
4405

Documentos neces-
sários: RG, CPF, Cartei-
ra de Trabalho, Título 
de eleitor e Compro-
vante de Residência.

O prazo para a atuali-
zação é até 30 de janei-
ro de 2022, porém, vale 
lembrar que é impor-
tante não deixar para a 
última hora. Faça a atu-
alização com a maior 
antecedência possível.

O que temos feito de nossas crianças? 

Em O Livro dos Espíri-
tos, a primeira das cinco 
obras básicas do Espiritis-
mo, na pergunta 383, Allan 
Kardec questiona: ‘Qual é, 
para o Espírito, a utilidade 
de passar pela infância?’. A 
resposta dos Espíritos é a 
seguinte: “Encarnando-se 
com o fi m de se aperfeiçoar, 
o Espírito é mais acessível 
durante esse tempo às im-
pressões que recebe e que 
podem ajudar o seu adian-
tamento, para o qual devem 
contribuir os que estão en-
carregados da sua educa-
ção.”

A refl exão que trago hoje, 
diz respeito mais aos va-
lores e princípios do que a 
questões materiais, sem, 
entretanto, desmerecer o 
valor delas. Mantenho o 
ideal da boa alimentação, 
boa educação intelectual 
e todos os direitos básicos 
para garantir o bem-estar 
e as oportunidades sociais 
e educacionais. Aliás, na 
garantia dessas condições 
básicas, penso que a tarefa 
cabe aos poderes constitu-
ídos em nossa sociedade e 
a todos nós de alguma for-
ma. Mas, quando meu pen-
samento elabora a questão 
da ética, da sensibilidade, 
do colocar-se no lugar do 
outro, do respeito ao direi-
to do outro, do respeito aos 
próprios deveres, então 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

me vem à mente os que es-
tão perto da criança, espe-
cialmente, do zero aos sete 
anos de idade. 

Interessante observar 
que os Espíritos chamam à 
responsabilidade “os que 
estão encarregados da sua 
educação”. Obviamente, os 
pais, a família de origem são 
àqueles aos quais Deus con-
fi ou a criança para receber 
as primeiras impressões 
que ajudem no seu adian-
tamento. Não vou entrar no 
mérito das situações em 
que isso não acontece por 
motivos de força maior. Fi-
carei apenas na refl exão do 
que está sendo feito com a 
alma dessas crianças quan-
do se tem toda a parte mate-
rial garantida. 

O que temos visto? O que 
temos passado para elas 
como sendo correto? Qual 
é o lastro emocional que te-
mos colaborado para cons-
truir? Eles conseguem lidar 
com frustrações? Conse-
guem compreender que são 
muito mais que um celular, 
um tênis de marca, ou qual-
quer outra ilusão de su-
perioridade alicerçada no 
que é efêmero? E a respeito 
de usa própria intelectua-
lidade? Utiliza para o bem? 
Ocupa-a com imagens, pen-
samentos, leituras edifi can-
tes? 

Costumo dizer para as 

minhas fi lhas: somos nós, 
os adultos, que estragamos 
as crianças. Sim, eu sei que, 
pela nossa própria imper-
feição, não temos como ser 
o tempo todo nota dez na 
educação deles. Mas posso 
garantir que a negligência, 
a priorização do que é ma-
terial e passageiro, o desejo 
de levar vantagem, de ser 
‘superior’, de ser ‘melhor 
que o outro’, tem levado 
nossas crianças a desas-
tres emocionais, psicológi-
cos e afetivos. E a sociedade 
mostra o quadro de forma 
cruel. Afi nal, os adultos de 
hoje foram as crianças do 
ontem – recente. 

Simplesmente porque, 
por melhor que seja mate-
rialmente ou socialmente, 
nenhum dinheiro, nenhum 
bem material, nada do que 
pode ser comprado trará 
as construções e preenchi-
mentos íntimos que darão 
fortaleza espiritual para li-
dar com as lidas e lutas da 
vida. E elas virão porque fa-
zem parte do processo edu-
cativo do Espírito que cada 
um de nós é. 

Seja de qual crença re-
ligiosa você for, seja você 
ateu, seja lá qual for a sua 
diretriz de vida, não negue à 
criança a oportunidade de 
conhecer o bem, o respeito, 
a humildade, a percepção 
de suas próprias potencia-
lidades no bem, suas habi-
lidades, o que ela carrega 
de bom e de belo, o que ela 
deve vigiar e corrigir, o que 
ela não deve permitir que 
façam com ela, o que ela não 
deve fazer com o outro, o 
quanto ela é importante – e 
o outro também – onde quer 
que estejam, seja qual for a 
profi ssão, a posição, a reli-
gião, a forma de pensar. 

Isso é conhecer e sentir 
Jesus. Essa é a forma de 
trazer a essência de Jesus 
para a vida. E é a forma de 

formarmos adultos felizes, 
que se respeitam e respei-
tam o próximo, os animais, a 
natureza, os patrimônios fí-
sicos, mentais, emocionais, 
materiais dele e do outro. 

A querida Meimei, pela 
psicografi a de Chico Xavier, 
descreve a infância nesta 
linda página: “A criança é o 
dia de amanhã, solicitando-
-nos concurso fraternal. 
Planta nascente — é a ár-
vore do futuro, que produ-
zirá, segundo o nosso au-
xílio à sementeira. Livro em 
branco — exibirá, depois, 
aquilo que lhe gravarmos 
nas páginas agora. Luz ini-
ciante — brilhará no porvir, 
conforme o combustível que 
lhe ofertarmos ao coração. 
Barco frágil — realizará a 
travessia do oceano enca-
pelado da Terra, de acordo 
com as instalações de re-
sistência com que lhe en-
riquecemos a edifi cação. 
Na alma da criança resi-
de a essência da paz ou da 
guerra, da felicidade ou do 
infortúnio para os dias que 
virão. Conduzirmos, pois, o 
espírito infantil para a gran-
de compreensão com Jesus 
é consagrarmos nossa vida 
à experiência mais subli-
me do mundo — o serviço 
da Humanidade na pessoa 
dos nossos semelhantes, a 
caminho da redenção para 
sempre.”

********
VIBRAÇÕES DO PASSE E 

PARA FLUIDIFICAÇÃO DA 
ÁGUA

Lives: terças às 20h e sá-
bados às 18h

Facebook.com/oconsola-
dorjaboticabal

Instagram.com/oconso-
lador.jaboticabal 

Estudo de O Livro dos Es-
píritos – terças, das 20 às 
21h

Comentário e Refl exão do 
Evangelho – sábados, das 
18 às 18h30 
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Presidente do Leg islativo e vereadoras participaram 
do Outubro Rosa na UPA de Jaboticabal

A presidente da Câ-
mara Municipal, Rena-
ta Assirati, juntamente 
com as vereadoras Val 
Barbieri, Dra. Andrea 
Delegada e Paula Faria, 
estiveram presentes na 
UPA de Jaboticabal, na 
tarde da última quarta-
-feira, dia 20, a convite 
da diretora da Aceni, 

Erica Trajano, Dr. Fábio 
Grosso e equipe. 

 A UPA, mesmo aten-
dendo urgência e 
emergência, está neste 
mês contemplando as 
mulheres, incentivan-
do para que realizem 
os exames preventivos 
de câncer de mama, 
além de homenagear 

colaboradores. Para a 
diretora é importante 
o incentivo ao trata-
mento precoce, autoe-
xame, além de explicar 
minuciosamente sobre 
os tratamentos e cui-
dados que as pacientes 
devem ter. 

 A diretora apresen-
tou para as vereadoras 

sobre o Outubro Rosa 
na unidade e o painel 
de fotos e balões enfei-
tando o local, tudo rosa. 
Érica, juntamente com 
Dr. Fábio, responderam 
alguns questionamen-
tos sobre os procedi-
mentos diários e buro-
cráticos realizados na 
UPA e casos atendidos. 

 “Aproveitamos o mo-
mento em que a UPA 
está numa programa-
ção muito importante 
em relação ao Outubro 
Rosa. Fomos muito bem 
recebidas pela diretora 
Érica, Dr. Fábio e toda a 
equipe. Tiramos fotos 
no painel rosa e con-
versamos bastante so-

bre a UPA. Foi realmen-
te um encontro muito 
importante”, destaca a 
presidente Renata As-
sirati.

Texto: Poliana Tali-
berti | Assessoria de 
Gabinete da vereadora 
Renata Assirati


