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Jaboticabal
GAZETA

Renata Assirati solicita exames de cateterismo 
e ang ioplastia para Secretaria de Saúde

Presidente da Câmara de Jaboticabal e vereadores participam de 
apresentação do Poupatempo; 178 serviços devem ser oferecidos na unidade

“Notícias boas são 
sempre bem-vindas e 
vamos torcer para dar 
tudo certo!” Assim co-
meça a publicação da 
vereadora e Presidente 

Os serviços do Pou-
patempo que estarão 
disponíveis à toda po-
pulação de Jaboticabal 
e região foram apre-
sentados na manhã de 
sexta-feira (15/10) pelo 
Diretor-Presidente do 
DETRAN-SP, Neto Mas-
cellani, no Cine Teatro 
de Jaboticabal. As obras 
para agilizar o ofereci-
mento dos serviços se-
guem a passos rápidos 
no Jaboticabal Shopping, 
onde será instalada a 
unidade. O objetivo da 
Administração é abrir as 
portas em defi nitivo ain-
da em dezembro deste 

da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Renata 
Assirati, sobre um im-
portante pedido reali-
zado ao executivo, para 
que a Prefeitura de Ja-

boticabal, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, realize o cus-
teio dos seguintes pro-
cedimentos: cateteris-
mo e angioplastia e que 
seja feito junto ao Setor 
de Hemodinâmica do 
HMSI - Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel. 

Atualmente, os pacien-
tes e seus acompanhan-
tes precisam se deslo-
car até Ribeirão Preto, 
no Hospital das Clínicas, 
Santa Casa de Miseri-
córdia e Hospital Benefi -
cência Portuguesa.

“Os nossos pacientes 
de Jaboticabal e de ou-
tras cidades da região, 
quando precisam, são 
encaminhados até Ri-
beirão Preto e, muitas 
vezes, não conseguem 
ser atendidos devido à 

grande fi la de espera. 
Estamos na luta para 
que os pacientes que 
necessitam desses 
procedimentos sejam 
mantidos e internados 
no HMSI. É um cuida-
do a mais que estamos 
tendo com os nossos 
munícipes, num mo-
mento bastante delica-
do de suas vidas. Com 
certeza irá facilitar 
muito mais. Como sem-
pre digo, estamos de 
mãos dadas por nossa 
Jaboticabal”, explica 
Renata Assirati. 

O pedido foi realizado 
pela presidente do le-
gislativo e aguarda os 
resultados da Secreta-
ria da Saúde para que 
seja efetivado. 

Entenda quais são 
estes exames: 

Angioplastia – proce-
dimento que tem como 
objetivo desobstruir por 
expansão, artérias ou 
veias obstruídas, res-
tabelecendo o lúmen e 
o fl uxo normal do vaso 
sanguíneo. Em geral, é o 
procedimento recomen-
dado para tratar ateros-
clerose, e na desobstru-
ção de vasos sanguíneos 
com formação de placas 
de gordura ou de trom-
bos de sangue.

Cateterismo - é um 
exame realizado em ór-
gãos ocos do corpo por 
meio de cateter. O car-
díaco é o mais comum 
de todos, ele mede a sa-
turação do oxigênio e 
as pressões intracardí-
acas. Utiliza uma sonda 
ou cateter para identi-
fi car doenças obstru-
tivas, bem como obter 
detalhes anatômicos 
das cavidades ou das 
válvulas do coração.

ano.
De acordo com Mas-

cellani, o Poupatempo 
oferecerá 178 serviços, 
sendo 148 virtuais. A 
previsão é de que a uni-
dade de Jaboticabal re-
alize cerca de 160 aten-
dimentos diários, entre 
presenciais e virtuais. 
Para isso, 17 funcioná-
rios atuarão no local, que 
funcionará de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17 
horas, e aos sábados, 
das 9h às 13 horas. 

Ainda segundo o Di-
retor-Presidente do 
DETRAN-SP, a inclu-
são de serviços muni-

cipais na plataforma 
de serviços integrados 
do Poupatempo Digital 
já estão em tratativas, 
como IPTU, alvarás de 
funcionamento, en-
tre outros. Também foi 
apresentado o leiaute 
da unidade, que conta-
rá com 255m2. 

Entre os serviços a 
serem oferecidos es-
tão a carteira de iden-
tidade (RG), carteira 
de habilitação (CNH), 
atestado de anteceden-
tes criminais, entre ou-
tros. “Esse é o esforço. 
Integrar serviços, es-
tar mais próximo para 

atender o cidadão. Vão 
poder ter o atendimen-
to aqui, com muita qua-
lidade. Vejo como uma 
grande conquista para 
a população. Fruto de 
um esforço coletivo. 
Tem investimento do 
Estado, mas também 
do município, com par-
ticipação da Câmara. A 
população não vai pre-
cisar mais pegar es-
trada, porque terão os 
serviços aqui no quin-
tal de casa, com muita 
facilidade para todos. 
Trago o abraço do Go-
vernador João Dória, e 
do vice Rodrigo Garcia, 
e me comprometo aqui 
a voltar para a inaugu-
ração antes do Papai 
Noel chegar”, afi rmou 
Mascellani.

A presidente da Câ-
mara, Renata Assira-
ti (PSC), participou da 
apresentação ao lado 
dos vereadores Dra. 
Andréa Delegada, Prof. 
Jonas, Profa. Paula, Dr. 
Edu Fenerich, Ronaldi-
nho, Daniel Rodrigues 
e Val Barbieri. Segundo 

a Chefe do Legislativo 
Municipal, “nosso Pou-
patempo é uma respon-
sabilidade do prefeito 
Emerson, do deputado 
estadual Samuel Mo-
reira, do governador 
João Dória, do vice-
-governador Rodrigo 
Garcia. É um sonho 
que nós tínhamos, sen-
do concretizado. É um 
orgulho muito grande 
para nós que somos 
jaboticabalenes. Nós, 
o Legislativo, estamos 
juntos com o Executi-
vo para fazer o melhor 
pela nossa população. 
O Poupatempo está 
chegando antes do fi nal 
do ano. Nosso presente 
de natal!”, disse Rena-
ta, autora da indicação 
ao Executivo para a im-
plantação da unidade 
em Jaboticabal.

Para o vereador Da-
niel Rodrigues (PSDB), 
um dos interlocutores 
municipais para a vinda 
do Poupatempo, falou 
da felicidade da instala-
ção na cidade. “Foi uma 
luta grande, de muitos 

anos. Uns plantaram, 
outros regaram, e va-
mos colher”, pontuou o 
parlamentar. 

O anfi trião, prefei-
to Emerson Camargo, 
participou do evento 
ao lado do vice-prefeito 
Nelsinho Gimenez e dos 
secretários municipais. 
“Por meio do Neto Mas-
cellani, do deputado 
Samuel Moreira, do go-
vernador João Dória e 
do vice Rodrigo Garcia 
que hoje o Poupatem-
po deixa de ser sonho 
e passa a ser uma re-
alidade no município. E 
tenho que agradecer ao 
Jaboticabal Shopping, 
na pessoa do Wladimir 
ter aceitado. Só tenho 
que agradecer a todos 
por oportunizarem a 
trazer o que há de me-
lhor no estado de São 
Paulo, e como sempre: 
Viva nossa Cidade das 
Rosas, viva o estado de 
São Paulo, viva o Brasil”, 
manifestou o prefeito.

Confi ra a galeria de 
fotos no Facebook da 
Câmara.
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Ordem do Dia lista 15 projetos e um veto para votação na 
Câmara de Jaboticabal na segunda-feira (18/10)

Câmara de Jaboticabal aprova três projetos em 
sessão extraordinária; um é retirado

Os vereadores se re-
únem em sessão ordi-
nária, na Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, na 
próxima segunda-feira 
(18/10) para discussão 
e votação de 15 proje-
tos e um veto. A sessão 
começa às 20h00 com 
transmissão ao vivo 
pela página da Câmara 
no Facebook (www.fa-
cebook.com/Camara-
Jaboticabal).

Entre as proposições 
listadas na Ordem do 
Dia está o veto total 
do prefeito municipal 
ao Projeto de Lei nº 
57/2021, de autoria do 
vereador Paulo Hen-
rique Advogado, que 
veda a nomeação para 
cargos em comissão, 
pela Administração Pú-
blica Direta e Indireta 
em Jaboticabal, de pes-
soas condenadas pela 
Lei Maria da Penha (Lei 
Federal nº 11.340, de 
07 de agosto de 2006). 
De acordo com a Se-
cretaria de Negócios 
Jurídicos da prefeitura, 
a matéria possui vício 

Os vereadores apro-
varam por unanimida-
de três dos quatro pro-
jetos de lei pautados 
para votação em ses-
são extraordinária na 
quinta-feira (14/10), 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal. O PL 
nº 119/2021, de auto-
ria do Poder Executivo, 
igualmente pautado, e 
que autorizava abertu-
ra de 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 distri-
buição de água, acabou 
não sendo votado.

Isso porque, momen-
tos antes do início da 
sessão extraordinária, 
o vereador Dr. Edu Fe-
nerich (MDB), que ocu-

de iniciativa, uma vez 
que o projeto seria de 
competência privativa 
do prefeito municipal.

Na sequência, os par-
lamentares votam, em 
único turno, o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 14/2021, de autoria 
do Prof. Jonas (Repu-
blicanos), que outorga 
Título de Cidadã Jabo-
ticabalense à Profes-
sora Maria Aparecida 
Carboni; o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
17/2021, de autoria da 
vereadora Renata As-
sirati (PSC), que institui 
a Placa Comemorativa 
pelos 50 anos da Asso-
ciação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais 
de Jaboticabal (APAE); 
e o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 18/2021, 
de autoria do Prof. Jo-
nas, que outorga Diplo-
ma de Honra ao Mérito 
à Associação de Pais 
e Amigos dos Excep-
cionais de Jaboticabal 
(APAE) pelos 50 anos de 
fundação.

Em 1ª discussão e 
votação está o Proje-
to de Lei nº 56/2021, 
de autoria da vereado-
ra Val Barbieri (PRTB), 
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 acordo com Val, as 
fl ores da árvore pos-
suem alcaloides tóxi-
cos que são letais para 
as abelhas, beija-fl ores 
e demais polinizadores 
e, consequentemen-
te, causa grande ma-
lefício à fauna por se 
tratar de uma espécie 
invasora. Igualmente 
serão apreciadas três 
emendas apresentadas 
pela autora, sendo uma 
modifi cativa, que prevê 
multa de 10 UFESP’s – 
que corresponde atu-
almente a R$ 290,09 – 

por muda produzida ou 
plantada, para quem 
descumprir a lei; Já as 
duas emendas supres-
sivas que também de-
verão ser apreciadas 
pelos vereadores re-
tiram do texto original 
dois artigos (2º e 4º), 
um que trata da obri-
gatoriedade da Secre-
taria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente de realizar 
campanhas de cons-
cientização aos muní-
cipes sobre os efeitos 
danosos da árvore, e o 
que retira a obrigato-
riedade da substituição 
de árvores já planta-
das.

Os parlamentares 
também votam o Proje-
to de Lei nº 105/2021, 
de autoria do Poder 
Executivo, que acres-
centa dois incisos ao 
artigo 3º da Lei nº 5166, 
de 10 de setembro de 
2021 que criou o Con-
selho Municipal de 
Trânsito (COMUTAN). 
De acordo com o tex-
to, a COMUTRAN terá o 
prazo de até 24 horas, 
após a realização das 
reuniões, para a entre-
ga da Ata da Reunião, 
devidamente assinada, 
ao Departamento de 
Comunicação Social da 
Prefeitura Municipal, 
que, por sua vez, terá o 
prazo de até 24 horas 
após o recebimento da 
Ata, para a devida pu-
blicação no site ofi cial 
da Prefeitura.

Igualmente será vo-
tado o projeto que re-
gulamenta a publica-
ção dos protocolos do 
Centro de Atendimento 
da COVID-19 (CAC) do 
município, de autoria 

da vereadora Dra. An-
dréa Delegada (PSC) 
(PL nº 109/2021). Se-
gundo o texto propos-
to, todos os protocolos 
de atendimento da CO-
VID-19 realizados pelo 
CAC, devem ser publi-
cados no site e redes 
sociais da prefeitura de 
Jaboticabal.

Outros sete projetos 
de denominação estão 
previstos para votação 
em 1º turno. São eles: o 
PL nº 79/2021, de au-
toria do vereador Dr. 
Mauro Cenço (PODE), 
que denomina de Dr. 
Mário Fernando Berlin-
gieri (Marinho), o imóvel 
situado 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 instalado 
em Jaboticabal; e o PL 
nº 112/2021, de auto-
ria da vereadora Rena-
ta Assirati, que denomi-
na de Sueli Aparecida 
Alcides “Sueli do Samu” 
a sala de Enfermagem 
pertencente à AME, a 
ser instalado no Muni-
cípio de Jaboticabal.

Ainda serão aprecia-
dos 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.

pa a presidência da 
Comissão de Justiça e 
Redação da Casa, cha-
mou a atenção para a 
falta da exposição de 
motivos de mérito que 
fundamenta a adoção 
da medida proposta 
no texto, um requisito 
obrigatório conforme 
manda o Regimento In-
terno da Casa (Art. 137, 
parágrafo único, alí-
nea g), o que, segundo 
o parlamentar, poderia 
levar a nulidade da vo-
tação por conta do ví-
cio. Com isso, o Poder 
Executivo deve apre-
sentar novo texto para 
apreciação dos par-
lamentares. Vale lem-
brar que os projetos 
foram protocolados em 
regime de urgência e 
pautados para sessão 
extraordinária, com 
dispensa de tramitação 
pelas comissões per-
manentes da Casa.

Os demais projetos 
da pauta foram apro-

vados e seguem para 
sanção do prefeito 
municipal, Emerson 
Camargo (PATRI). São 
eles: o PL nº 118/2021, 
que altera o tipo socie-
tário da Empresa Mu-
nicipal de Urbanização 
de Jaboticabal (EMUR-
JA) para sociedade li-
mitada unipessoal, in-
cluindo a expressão 
“LTDA” em seu nome 
empresarial. O texto 
prevê que o Estatuto 
Social da EMURJA seja 
convertido em Contrato 
Social, devendo ser re-
gistrado perante a Jun-
ta Comercial do Estado 
de São Paulo. De acor-
do com o texto apro-
vado, o capital social 
da EMURJA corres-
ponde a R$110.014,55, 
valor que representa 
110.014,55 cotas no 
valor de R$ 1,00 cada, 
100% das cotas do ca-
pital integralizados 
pertencentes ao Mu-
nicípio de Jaboticabal. 
Ainda segundo o texto, 

as cotas da EMURJA 
não poderão, em hipó-
tese alguma, servir de 
garantia para qualquer 
tipo de operação; o PL 
nº 120/2021, que au-
toriza a abertura de um 
crédito adicional espe-
cial de R$ 21 mil no or-
çamento da prefeitura 
para despesas junto ao 
Consórcio Intermunici-

pal Culturando para ca-
pacitação e aperfeiçoa-
mento de profi ssionais 
na área da educação; e 
o PL nº 121/2021, que 
autoriza o Executivo a 
abrir um crédito adi-
cional de cerca de R$ 
1.1 milhão para suple-
mentação de dotações 
orçamentárias destina-
das a materiais de con-

sumo do Departamento 
de Alimentação Esco-
lar, para equipamentos 
e material permanente 
da Vigilância Sanitária, 
entre outros.

A íntegra da sessão 
está disponível na pá-
gina da Câmara no Fa-
cebook e também pelo 
YouTube.
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Câmara de Jaboticabal faz sessão solene para entrega 
de Títulos de Cidadania e diplomas de Honra ao Mérito
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A GAZETA

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal realiza 
sessão solene no dia 
25 de outubro para a 
entrega de Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
ao Bispo Dom Eduar-
do Pinheiro da Silva e 
ao Padre Bruno César 
Siqueira, conforme o 
Decreto Legislativo nº 
693/2018, de autoria 
do vereador Pepa Ser-
vidone, e o Decreto Le-
gislativo nº 685/2017, 
de autoria do então 
vereador Luís Carlos 
Fernandes, respectiva-
mente, aprovados por 
unanimidade.

Também serão entre-
gues diplomas de Hon-
ra ao Mérito ao Santu-
ário Diocesano Nossa 
Senhora da Conceição 
Aparecida de Jabotica-
bal, em cumprimento 
ao Decreto Legislativo 
nº 726/2019, de auto-
ria do vereador Pepa 

Servidone, e ao ex-
-prefeito e ex-vereador 
de Jaboticabal, Vitório 
De Simoni, conforme o 
Decreto Legislativo nº 
754/2021, de autoria 
do vereador Gilberto de 
Faria.

A solenidade será 
transmitida em tem-
po real pela página da 
Câmara no Facebook 
(www.facebook.com/
CamaraJaboticabal) a 
partir das 19 horas.

Conheça um pouco 
da trajetória dos home-
nageados:

DOM EDUARDO PI-
NHEIRO DA SILVA é na-
tural de Lins (SP). Filho 
de Francisco Pinheiro e 
Elvira Martins Pinheiro 
da Silva, percebeu sua 
vocação ainda jovem. 
Aos 22 anos ingressou 
na Congregação Sale-
siana em São Carlos 
(SP). Em 1991 foi orde-
nado sacerdote pelas 

mãos de Dom Irineu 
Danelon. Em 2005 foi 
nomeado Bispo Auxi-
liar de Campo Grande e 
em maio do mesmo ano 
teve sua Ordenação 
Episcopal pelas mãos 
de Dom Vitório Pava-
nello. Em 2011 aceitou 
o convite da Conferên-
cia Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) para 
ser o bispo responsá-
vel da Comissão Epis-
copal Pastoral para a 
Juventude da CNBB. 
Em 2015, Dom Eduardo 
foi nomeado pelo San-
tíssimo Papa Francisco 
como bispo da Dioce-
se de Jaboticabal. Em 
2017, celebrou a missa 
de elevação à Santu-
ário da Paróquia Nos-
sa Senhora Aparecida 
de Jaboticabal. Fonte: 
Exposição de Motivos 
- Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 27/2018

PADRE BRUNO CÉ-

SAR SIQUEIRA, de Pra-
dópolis (SP), é fi lho de 
Claudemir Siqueira e 
Rosangela Aparecida 
Pereira, e sempre es-
teve presente na vida 
religiosa. Participou 
de grupo de jovens de 
sua paróquia desde 
1999, onde percebeu 
uma inquietação que 
levou a um processo 
de amadurecimento e 
discernimento da sua 
vocação. Em 2004 in-
gressou no Seminário 
Diocesano Propedêuti-
co “Beato Frei Galvão”, 
em Jaboticabal. Iniciou 
seus estudo fi losófi cos 
em 2005 no Instituto 
Agostiniano de Filosofi a 
(I.A.F), em Franca (SP). 
Recebeu a Ordenação 
Diaconal em 2012, So-
lenidade de São José, 
na Igreja Matriz do 
Senhor Bom Jesus, 
Monte Alto (SP). Ainda 
em 2012, foi ordena-
do Presbítero, sendo 
provisionado Vigário 
da Paróquia do Senhor 
Bom Jesus de Monte 
Alto (SP). Em 2014 foi 
nomeado vigário da 
paróquia São Mateus, 
de Guariba (SP). Ainda 
em 2014 foi nomeado o 
4º Pároco da paróquia 
São José Operário de 
Jaboticabal (SP). Fonte: 
Exposição de Motivos - 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 18/2017

SANTUÁRIO DIOCE-
SANO NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO APARE-
CIDA DE JABOTICABAL 
começa com o mila-
gre da cura da menina 

cega de nascença, que 
acompanhada de sua 
mãe, dona Gertrudes, 
saiu a pé de Jabotica-
bal, sua cidade natal, 
rumo à Igreja em Apa-
recida do Norte. Ao re-
tornar para Jabotica-
bal foi construída uma 
capela, que depois se 
tornaria a Igreja de 
Nossa Senhora Apa-
recida em Jaboticabal, 
e uma das primeiras 
erguidas no Brasil em 
devoção à Nossa Se-
nhora. A graça divina 
que fez a menina cega 
de nascença enxergar, 
no ano de 1874, inspi-
rou a criação de uma 
pequena capela de tai-
pa e pilão. Com o cres-
cimento do número de 
fi éis, foi necessária a 
criação da Paróquia 
Nossa Senhora Apare-
cida, em 28 de maio de 
1939, por Dom Antônio 
Augusto de Assis, pri-
meiro bispo da Diocese 
de Jaboticabal (1931 a 
1961). Em sete de se-
tembro de 1944, foi so-
lenemente assentada 
a pedra fundamental 
da nova igreja. Um ano 
depois, foi realizada a 
primeira missa campal 
sobre os alicerces par-
cialmente concluídos 
com a presença dos 
operários que estavam 
envolvidos na edifi ca-
ção. No dia 23 de de-
zembro de 1956, Dom 
José Varani, benzeu a 
nova Matriz, que mes-
mo inacabada, come-
çou a ser usada para 
as celebrações.  Com o 

constante crescimento 
de devotos, em 2017 a 
Paróquia foi elevada 
pelo então bispo dio-
cesano Dom Eduardo 
Pinheiro da Silva à San-
tuário Diocesano dedi-
cado à Nossa Senhora 
da Conceição Apare-
cida. Fonte: Exposição 
de Motivos - Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
62/2019

VITÓRIO DE SIMONI, 
natural de Jabotica-
bal (SP), é fi lho do ex-
-prefeito Adail Alessio 
De Simoni e de Shirley 
F. do Amaral De Simo-
ni. Casado com Adria-
na De Simoni tem dois 
fi lhos: Adail Alessio De 
Simoni Neto e Lívia De 
Simoni. Conquistou seu 
primeiro diploma em 
1992, como Técnico em 
Contabilidade, na Esco-
la Estadual Aurélio Ar-
robas Martins. Vitório 
De Simoni traz em seu 
currículo passagens 
pela Associação dos 
Contabilistas em Jabo-
ticabal; foi conselheiro 
fi scal da Irmandade de 
Misericórdia do Hos-
pital e Maternidade 
Santa Isabel; diretor 
de patrimônio do Clu-
be de Campo Prainha; 
presidente do Diretó-
rio Municipal do MDB; 
vereador na Câmara 
de Jaboticabal; vice-
-prefeito e prefeito de 
Jaboticabal, entre ou-
tros. Fonte: Exposição 
de Motivos - Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
07/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS 

DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 

A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO 
VICENTE DE PAULO de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na 
Praça Maria Gaglianone, nº 120, Bairro Jardim Independência, por 
intermédio de sua Diretoria Executiva, devidamente representado 
por seu Presidente, o Senhor José Francisco Baratela, vem notifi car 
todos os Associados Contribuintes e Participativos, da Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada na Sede desta Organização 
Social, no endereço supracitado, às 17h30 a Primeira Convocação 
e às 18h a Segunda Convocação, no dia 28 de Outubro de 2021, 
em cumprimento ao Disposto no Art. 16 do Estatuto Social, com a 
seguinte ordem do dia:

• ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DAS 
DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO.

Jaboticabal, 16 de Outubro de 2021.

JOSÉ FRANCISCO BARATELA

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 40, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em gozo no período de 13/10/2021 a 27/10/2021 ao servidor LUIZ GUSTAVO 
PEREZ FERREIRA.

TERMOS DE ERRATA

Onde se lê: 
“ATO DA PRESIDÊNCIA 26/2021”
Leia-se: 
“ATO DA PRESIDÊNCIA 25/2021”
Ato veiculado no dia 18/09/2021, edição nº 2058, página 03, do Jornal A Gazeta.
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HOMENAGEM DIA DO PROFESSOR  
TÚNEL DO TEMPO JABUKA

Voltamos com nos-
sas singelas home-
nagens 2021, e nada 
melhor  que recome-
çar com esse ícone 
da educação (luso-
-brasileiro). Pai de 
Janine, Rogério e 
Carolina. Netos: Ale-
xandre, Vitória, Gui-
lherme e Felipe. Es-
poso de Arianes (in 
memorian). Desde 
27 de maio de 2021 
ele foi reencontrá-la 
ao lado do criador,  
senhoras e senho-
res do grupo Túnel 
do Tempo Jabuka...  
aplausos para todos 
(as)  MESTRES DA 
EDUCAÇÃO que pas-
sam e deixam seus 
ensinamentos nas 
vidas de muitos ja-

boticabalenses, hoje 
em especial ao mes-
tre com carinho... o  
inconfundível PRO-
FESSOR de todos os 
tempos... com vocês 
João Gonçalves Pito, 
in memorian (João do 
Pito).

Nasceu em 23 de 
abril de 1940 na Fre-
guesia de Areias São 
Vicente, Concelho 
de Barcelos, Distrito 
de Braga, Província 
de Minho – Portugal. 
Formado em Histó-
ria pela Faculdade de 
Filosofi a e Letras da 
Instituição “Moura 
Lacerda” de Ribeirão 
Preto, São Paulo.

Ex-Professor de 
Estudos de Proble-
mas Brasileiros, na 

FCAV, Unesp de Ja-
boticabal. Professor 
titular de História do 
Brasil, História Anti-
ga e História Econô-
mica e Política e do 
Brasil, na Faculda-
de de Educação São 
Luís de Jaboticabal.

Chefe do Depar-
tamento do Curso 
de Estudos Sociais 
(História e Geogra-
fia), na Faculdade 
de Educação São 
Luís. Professor de 
História do Colégio 
Técnico Agrícola 
“José Bonifácio” da 
Unesp de Jabotica-
bal e Professor de 
História no Colégio 
“Moura Lacerda” de 
Jaboticabal.

primeira exposição fotográfica ‘pós-
pandemia’ do Jaboticabal Shopping

A pandemia do novo 
coronavírus foi de-
clarada em março 
de 2020 e desde en-
tão convivemos com o 
medo, o sofrimento e 
infelizmente, a morte. O 
isolamento foi necessá-
rio e as aglomerações 
foram proibidas, além 
de outras medidas sa-
nitárias que tendem a 

perdurar, como o uso 
de máscaras e de álco-
ol gel. Agora que tudo 
começa a voltar ao nor-
mal, ou melhor dizendo, 
um ‘novo normal’, eu 
tenho a honra de fazer 
a curadoria da primei-
ra exposição fotográ-
fi ca ‘pós-pandemia’ do 
Jaboticabal Shopping, 
e também a última de 

2021, já que se avizi-
nha o Natal. “Olhares 
Nada Triviais” reúne 
em 40 imagens, os tra-
balhos de meus mais 
novos alunos do Curso 
de Fotografi a Básica da 
Expertise Cursos - Elio-
nai Vendito, Fabrício 
Souza, Fernanda Ce-
lestino, Iury Curtarelli, 
Kelly Fernandes, Lidio-
nete V. Costa, Silvia Da-
másio e Talita Santos. 
Bora lá curtir, com toda 
a segurança que o Ja-
boticabal Shopping nos 
oferece.

- Período: de 13 a 23 
de outubro

- Local: Corredor 
Central do Jaboticabal 
Shopping

- Visitação: das 10h 
às 22h (gratuita)


