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Presidente do Legislativo viaja a São Paulo 
em busca de recursos para Jaboticabal

Renata Assirati esteve no Diretório Estadual do PSC e 
na Alesp para reuniões com o Deputado Federal Gilberto 

Nascimento e o Deputado Estadual Ricardo Madalena
A semana começou 

com buscas de recur-
sos para Jaboticabal. Na 
última segunda-feira, 
dia 13, a presidente 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Rena-
ta Assirati, esteve em 
São Paulo – SP, para 
importantes reuniões e 
encontros em benefício 
do município. Ela ini-
ciou a visita na Alesp - 
Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo 
com o Deputado Esta-
dual Ricardo Madale-
na (PL), e em seguida, 
juntamente com o pre-
sidente do PSC de Jabo-
ticabal, Zé Cabeleireiro, 
e o assessor Roberto 
Raymundo, reuniram-
-se com o Deputado 
Federal Gilberto Nasci-
mento (PSC).

“Começamos a se-
mana com demandas e 
buscas de verbas para o 
nosso município. Estas 
reuniões e encontros 
com deputados são ex-
tremamente importan-
tes para o desenvolvi-
mento da nossa cidade 
e manter estes contatos 
é a garantia de verbas 

vindas para Jabotica-
bal”, comenta Renata 
Assirati. 

A presidente desta-
ca ainda o resultado 
da visita ao deputado 
Ricardo Madalena, que 
esteve recentemente em 
Jaboticabal para visi-
tas em diversos locais e 
também na Prefeitura, 
juntamente com o Pre-
feito Emerson Camargo 
e diversas autoridades. 

“Na nossa viagem à 
Alesp fizemos pedidos 
para o Deputado Ricar-
do Madalena, que irão 
beneficiar principal-
mente a área da Saúde. 
Levei um ofício a pedi-
do do Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel 
(HMSI), a nossa Santa 
Casa, para a conquista 
de uma ambulância. E, 
claro, reafirmar o pedi-
do para o projeto para 
a saúde do município, 
pleiteando recursos fi-
nanceiros para a reali-
zação de uma impor-
tante obra para a Saúde 
de Jaboticabal”, explica 
Renata Assirati. 

“Temos um carinho 
muito grande por Jabo-

ticabal, por toda a po-
pulação, pelo  Prefeito 
Emerson Camargo, que 
faz um excelente traba-
lho juntamente com a 
presidente da Câmara, 
Renata Assirati. A po-
pulação pode contar 
com a Assembleia Le-
gislativa que estaremos 
lutando em benefício 
de Jaboticabal”, comen-
ta o deputado Ricardo 
Madalena. 

Saindo da Alesp, Re-
nata Assirati, seguiu 
para o Diretório do 
PSC com Zé Cabeleirei-
ro e Roberto Raymun-
do para um encontro 
importante com o De-
putado Gilberto Nas-
cimento, reforçando 
sempre os pedidos. “Na 
visita ao Diretório do 
PSC  reiteramos o pedi-
do de R$ 150 mil para 
a APÁS – Associação 
dos Pais e Amigos dos 
Surdos de Jaboticabal. 
E aproveitamos a opor-
tunidade para fazer um 
pedido solicitando mais 
R$ 300 mil para o Hos-
pital Santa Isabel, a nos-
sa Santa Casa”, enfatiza 
Renata Assirati, agrade-

cendo ao deputado Gil-
berto Nascimento. 

 
“É uma alegria rece-

ber a nossa querida Re-
nata Assirati e dizer que 
ela está reiterando um 
pedido para a Apás e 
solicitando mais R$ 300 
mil para a Santa Casa. 

Vamos mandar mais 
esta verba, se Deus qui-
ser”, destaca o deputa-
do, que no final desejou 
um feliz Natal e um ano 
de 2022 com muita saú-
de e bênçãos a todos os 
jaboticabalenses. 

Renata Assirati finali-
za agradecendo as visi-

tas. “Foi uma satisfação 
muito grande estar na 
presença dos deputados 
nesta semana e agrade-
ço pela oportunidade e 
por passar pedidos im-
portantes para o nosso 
município. Estamos re-
almente de mãos dadas 
por nossa Jaboticabal”.
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Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
em sessão ordinária, às 
20 horas, na próxima 
segunda-feira (20/12), 
para a votação de 13 
projetos previstos na 
Ordem do Dia. A ses-
são é a última do ano, 
antes do recesso par-
lamentar que se inicia 
regimentalmente no 
dia 23 de dezembro. 
O prefeito municipal, 
Prof. Emerson Camar-
go, confirmou presen-
ça para acompanhar a 
última sessão legislati-
va do ano e trará uma 
mensagem para o Po-
der Legislativo, que será 
transmitida em tempo 
real às 19h50, antes do 
início da sessão, nos 
canais da Câmara pelo 
YouTube (https://www.
youtube.com/Camara-
MunicipaldeJabotica-
bal), com retransmissão 
na página do Facebook 
(https://www.facebook.
com/CamaraJabotica-
bal). 

A PAUTA - Treze 
projetos estão listados 
na Ordem do Dia para 
apreciação dos verea-
dores. 

Em único turno, os 
parlamentares votam 
três projetos de De-
creto Legislativo e um 
Projeto de Resolução. 
São eles: o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
25/2021, de autoria do 
vereador Mauro Cen-
ço, que institui a Placa 
Comemorativa pelos 
90 anos de criação da 

6ª subseção da Ordem 
dos Advogados do 
Brasil em Jaboticabal; 
o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 27/2021, 
de autoria do vereador 
Daniel Rodrigues, que 
outorga o Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
ao advogado Dr. André 
Luis Bottino de Vas-
concellos; o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
28/2021, de autoria da 
Profa. Paula, que ins-
titui a Placa Comemo-
rativa pelos 50 anos da 
Faculdade de Educação 
São Luís de Jaboticabal; 
e o Projeto de Resolu-
ção nº 21/2021, de auto-
ria dos vereadores Pau-
lo Henrique Advogado, 
Gregório Casagrande 
e Ronaldinho, que cria 
a “Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos 
da Criança e do Ado-
lescente” no âmbito Câ-
mara Municipal.

Na sequência, os ve-
readores devem apre-
ciar em 1ª discussão e 
votação o Projeto de 
Lei nº 46/2021, de au-
toria da vereadora Val 
Barbieri, que altera o 
artigo 6º da lei que dis-
ciplina a criação, pro-
priedade, posse, guar-
da, uso e transporte de 
cães e gatos no Muni-
cípio de Jaboticabal. 
Pelo texto apresentado, 
não serão permitidos, 
em residência particu-
lar, a criação, o aloja-
mento e a manutenção 
de mais de 04 (quatro) 
cães ou gatos, no total, 
com idade superior a 90 
(noventa) dias, exceto 

Câmara de Jaboticabal vota 13 projetos em 
última sessão ordinária do ano

se esterilizados. Atual-
mente, a lei prevê até 10 
(dez) animais.

Igualmente será vo-
tado o Projeto de Lei nº 
134/2021, de autoria do 
Prefeito Municipal, que 
regulamenta a emissão 
da Certidão de Tempo 
de Contribuição e ins-
titui a obrigatoriedade 
dos servidores realiza-
rem atualização cadas-
tral anual. A matéria 
recebeu duas emendas 
modificativas na Co-
missão de Justiça e Re-
dação da Câmara, feita 
pelo relator Dr. Edu 
Fenerich, que também 
deverão ser apreciadas 
– uma para adequação 
da ementa e outra alte-
rando a redação do ar-
tigo 5º proposto. O rela-
tor emenda que o Chefe 
do Poder Executivo 
expedirá, no que cou-
ber, Decreto Legislati-
vo que regulamentará a 
campanha de recadas-
tramento, ao invés do 
proposto pelo Execu-
tivo originalmente, de 
ser realizada a primei-
ra campanha ainda no 
segundo semestre de 
2021, encerrando-se até 
dezembro/2021.

A pauta ainda lis-
ta o Projeto de Lei nº 
138/2021, de autoria do 
Prefeito Municipal, que 
revoga a lei que conce-
deu direito real de uso 
de terreno ao Centro 
Espírita Joana D’Arc 
(Lei nº 2.615, de 19 de 
dezembro de 1997); 
o Projeto de Lei nº 
139/2021, de autoria da 

vereadora Renata Assi-
rati, que denomina de 
“Therezinha Abrahão 
Assirati” a rotatória a 
ser construída na Ave-
nida Major Hilário Ta-
vares Pinheiro com a 
Rua Galdêncio Brandi-
marte, no Jardim Bran-
di; o Projeto de Lei nº 
140/2021, de autoria da 
vereador Dra. Andréa 
Delegada, que denomi-
na de Orlando Corsi 
“Gran Orland”, o jar-
dim localizado no pré-
dio do Museu Histórico 
de Jaboticabal Aloísio 
de Almeida; o Projeto 
de Lei nº 141/2021, de 
autoria dos vereadores 
Dr. Mauro Cenço e Val 
Barbieri, que denomi-
na de “Geraldo Bap-
tista” o Departamento 
de Proteção e Defesa 
Animal do Município 
de Jaboticabal; o Proje-
to de Lei nº 142/2021, 
de autoria da vereadora 
Val Barbieri, que alte-
ra a ementa da lei que 
instituiu a Semana Mu-

nicipal de Informação, 
Prevenção e Combate 
à Depressão, acrescen-
tando  o “Transtorno 
de Ansiedade e a Sín-
drome do Pânico” no 
texto, além de alterar o 
período de realização 
da semana, passando 
para a primeira sema-
na do mês de agosto, 
ao invés da semana 
do dia cinco de agosto 
como atualmente em 
vigor; o Projeto de Lei 
nº 147/2021, de autoria 
dos vereadores Paulo 
Henrique Advogado e 
Dr. Mauro Cenço, que 
denomina de Valdemir 
Santa Capita “Miro” a 
rotatória da Avenida 
Major hilário Tavares 
Pinheiro acesso à Ro-
dovia Brigadeiro Faria 
Lima saída 339 “Mo-
numento Jaboticabal”; 
e do Projeto de Lei nº 
150/2021, de autoria do 
Prefeito Municipal, que 
dispõe sobre a revisão 
geral anual da remu-
neração dos servidores 

públicos municipais 
dos Poderes Executivo 
e Legislativo. A matéria 
prevê um escalonamen-
to para o reajuste, sen-
do o primeiro de 2% a 
ser concedido a partir 
de 1º de março de 2022, 
calculado sobre os valo-
res dos salários, venci-
mentos, subsídios, apo-
sentadorias e pensões 
de fevereiro de 2022, de 
1,5% a partir de 1º de 
maio de 2022, calcula-
do sobre os valores dos 
salários, vencimentos, 
subsídios, aposentado-
rias e pensões de abril 
de 2022, e de 2,59% a 
partir de 1º de julho de 
2022, calculado sobre 
os valores dos salários, 
vencimentos, subsídios, 
aposentadorias e pen-
sões de junho de 2022. 
O PL ainda fixa o au-
xílio alimentação dos 
servidores efetivos dos 
Quadros da Adminis-
tração Direta e Indireta 
em R$ 500,00 a partir 
de janeiro de 2022.
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Nota Ofi cial  
Pagamento dos servidores da UPA

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
realizará o pagamen-

to dos 103 colabora-
dores que, até então, 
integravam o quadro 

da UPA - Unidade de 
Pronto Atendimento 
de Jaboticabal, ainda 
sob responsabilidade 
da organização social 
contratada. O paga-
mento acontecerá de 
forma direta entre co-
laborador e adminis-
tração para evitar qual-
quer prejuízo.

Para isso, o servidor 
deverá informar seus 
dados à administração 
municipal a partir da 
de sexta-feira, 17 de de-
zembro, no balcão do 
Sistema Prático da Pre-
feitura de Jaboticabal.

O pagamento de for-
ma direta acontece após 
a empresa solicitar ao 
Ministério Público do 
Trabalho para interme-
diar junto à Prefeitura 
o pagamento dos cola-
boradores. A empresa 
alegou, na ocasião, não 
possuir reserva para 
pagar a rescisão dos co-
laboradores.

Anteriormente, a 
administração já havia 
solicitado uma previsão 
das rescisões trabalhis-
tas. Entretanto, a em-
presa não apresentou os 
dados para a adminis-
tração. Agora, a empre-
sa possui 48h para apre-
sentar os dados - prazo 
que se encerrou no fi nal 
de quinta-feira, 16 de 
dezembro.

A Prefeitura de Ja-
boticabal tranquiliza 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 61 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 - Instala guichê de atendimento na recepção 
deste Poder, para os serviços da Internet Popular e do Protocolo na Câmara Municipal 
de Jaboticabal.
Nº 62 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo no período de 23/12/2021 a 06/01/2022 ao servidor MAURO IVO ASSINE.
Nº 63 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo no período de 24/12/2021 a 07/01/2022 ao servidor MARCELO HENRIQUE MA-
GALHÃES.
Nº 64 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo no período de 23/12/2021 a 06/01/2022 à servidora VIRGINIA APARECIDA AN-
TONINO.

EXTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
A Câmara Municipal de Jaboticabal torna público que a licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº 05/2021, do tipo menor preço, para aquisição de 01 
(um) veículo novo (Zero Quilômetro), ano de fabricação 2021, ano-modelo 2022, tipo 
sedã médio com quatro portas, cor prata, propulsão a gasolina e álcool (Flex), para 
transporte de até cinco passageiros, em conformidade com o Termo de Referência 
(Anexo I), parte integrante do edital, foi declarada fracassada em razão da desclassifi-
cação da proposta apresentada pela única licitante participante no certame tendo em 
vista o não atendimento ao requisito do Edital referente à garantia de 03 (três) anos 
sem limitação de quilometragem.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 06/2.021 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, 

para aquisição de 01 (um) veículo novo (Zero Quilômetro), ano de fabricação 2021, 
ano-modelo 2022, tipo sedã médio com quatro portas, cor prata, propulsão a gasolina 
e álcool (Flex), para transporte de até cinco passageiros, em conformidade com o 
Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste 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 30/12/2021, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 30/12/2021, após o final da entrega dos envelopes e creden-
ciamento.

Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0003489-50.2020.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jalme De Souza Fernandes Junior, 
Brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, CPF 792.356.201-63, com endereço à Av. Deputado Jamel Cecilio, 2496, B72, Jardim Goiás, 
CEP 74180-020, Goiania - GO, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Agrofito Insumos Agrícolas Ltda. 
Por determinação judicial Intime-Se o executado, por edital, com o prazo de 20 dias, para, querendo, impugnar no prazo de 15 dias, acerca 
da penhora de parte ideal do imóvel, tudo em conformidade com o comando judicial de folhas 160/161, em síntese, considerando que este 
juízo deferiu “a penhora de parte ideal do imóvel (25%) descrito na matrícula nº M5559 do Cartório de Registro de Imóveis de Araguaçu - TO 
(fls. 421/426), em nome de Francisco Ricardo de Toledo casado no regime da comunhão parcial de bens com Bethânia Figueiredo Barbosa 
Toledo e Jalme de Souza Fernandes Júnior casado no regime da comunhão parcial de bens com Márcia Helena Machado da Rocha 
Fernandes.” Foi, ainda, “nomeado o atual possuidor do bem como depositário, independentemente de outra formalidade. Após a efetivação 
da medida, será nomeado avaliador oficial. Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como termo de constrição. e como cópia 
digitada de Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Araguaçu - TO, cabendo ao patrono da parte autora 
providenciar a materialização e o encaminhamento deste ao C.R.I competente. O valor do débito, atualizado em Julho de 2021 é de R$ 
2.775.886,44." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 02 de dezembro de 2021. K-11e18/12

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1000183-56.2020.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) R Santos Comércio de 
Peças Automotivas EIRELI ME, CNPJ 19.354.340/0001-49, com endereço à Rua Guilherme Lorenzoni, 84, Alves Dias, CEP 09851-020, 
São Bernardo do Campo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Total Health do Brasil Eirelli, alegando, em síntese, 
que as partes firmaram contrato particular de compra e venda em 09 de fevereiro de 2017, sendo que a empresa ré deveria efetuar o 
pagamento de R$ 250.309,92 (duzentos e cinquenta mil trezentos e nove reais e noventa e dois centavos) de forma parcelada, limitando-
se a pagar apenas o valor de entrada de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), ficando um saldo remanescente pendente até a 
presente data. 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. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 30 de novembro de 2021 K-04e11/12 Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo intermédio de Companhia 
de Seguros Previdência do Sul (PREVISUL), inscrita no CNPJ sob o nº 92.751.213/0001-73, representando neste ato a Caixa Consórcios S/A - Administrado-
ra de Consórcios, inscrita no CNPJ sob o nº 05.349.595/0001-09, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local 
infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em° cumprimento a 
lei 9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: JABOTICABAL – SP. BAIRRO JARDIM BOTHÂNI-
CO. Rua Antonio Dos Santos Filho, n°290(Lt 07 da Qd “M”). Casa. Áreas Totais. Terr. 200,00m² e constr. 108,31m² Matr. 32.804 do RI Local. Obs.: Ocupado. 
Desocupação por conta do comprador. (AF).  1º Leilão: 18/01/2022, às 16h. Lance mínimo: R$ 193.000,00   e  2º Leilão: 20/01/2022, às 16h. Lance 
mínimo: R$ 96.500,00 (Caso não seja arrematado no 1º leilão) Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação 
on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado 
das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os 
interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis no site www.milanleiloes.com.br.

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 18/01/2022 Às 16h. - 2ºLEILÃO: 20/01/2022 Às 16h. (caso não seja arrematdo no 1º Leilão)1ºLEILÃO: 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sociedade Espiritualista Templo da Esperança (SETE), sita à 
Avenida Aurélio Migliori nº 181, Jardim Paulista, Jaboticabal/SP, 
FAZ SABER a todos os seus ASSOCIADOS, que fará realizar no dia 
29/01/22, na séde social da ENTIDADE (SETE), às 14:00 horas em 
primeira e única convocação, com qualquer número de participantes, 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para tratar da seguin-
te:

ORDEM DO DIA
- PROGRAMA DE ATIVIDADES;
- RELATÓRIO ANUAL GERAL;
- PRESTAÇÃO DE CONTAS;
- VALOR MENSALIDADES;
Expede-se o presente, para conhecimento de todos os associados.

Jaboticabal, 17 de Dezembro de 2.021.

RITA DE CÁSSIA VALENÇA CASALETTI - 
REPRESENTANDO A DIRETORIA DA “SETE” 

- SOCIEDADE ESPIRITUALISTA TEMPLO DA ESPERANÇA

todos os colaboradores 
e reafi rma seu com-
promisso de que o pa-
gamento acontecerá de 
forma direta e sem pre-
juízos.
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Indicação oficial de Rafael Silva garante 100% 
de aumento da verba para Hemocentro

Deputado tratou 
pessoalmente com re-
lator do Orçamento do 
Estado e liderou Fren-
te Parlamentar desde 
2019 em defesa da ins-
tituição, que atende 249 
cidades

 
Por indicação oficial 

do deputado Rafael Sil-
va, o Hemocentro de 
Ribeirão Preto terá um 
reajuste de 100% nas 
verbas anuais, passando 
de R$ 7,5 milhões para 
R$ 15 milhões. Desde 
2019 Rafael vem traba-
lhando pelo aumento 
de recursos para a ins-
tituição, que atende pa-
cientes e moradores de 
249 cidades, com coleta 
e transfusão de sangue, 
além de pesquisa para 
cura de doenças, como 
o câncer. Em 13 de 
outubro, após pressão 
da Frente Parlamentar 
criada e coordenada 
por Rafael, o gover-

no publicou o Decreto 
66.125, destinando R$ 
5 milhões para auxiliar 
momentaneamente o 
Hemocentro.

 
Rafael Silva levou o 

assunto pessoalmente 
ao relator do projeto 
de lei orçamentária do 
Estado de São Paulo, 
deputado Adalberto 
Freitas, que recebeu o 
pedido formal de Ra-
fael, em diálogo no ple-
nário, seguido por pro-
nunciamento de Rafael 
na Assembleia Legis-
lativa no último dia 24 
de novembro e depois 
confirmado por meio 
de ofício. 

 
Sem recursos, algu-

mas unidades da Rede 
Hemocentro foram 
obrigadas a reduzir o 
horário de atendimento 
desde o dia 1º de julho 
deste ano. Rafael Silva 
apurou que, com isso, 

houve redução no nú-
mero de doações e no 
estoque de sangue. An-
tes, a média de coleta 
por mês era de 8.500 
bolsas em todas as uni-
dades. Em julho, a cole-
ta caiu para 7.008. Em 
agosto foram 7.419 bol-
sas. Ou seja, de 17.000 
bolsas previstas para os 
dois meses, houve cole-
ta de 14.427, resultando 
em 2.573 bolsas a me-
nos. 

 
Em 2019, o deputa-

do Rafael Silva expôs 
ao governo do Estado 
a necessidade de rea-
juste do orçamento do 
Hemocentro. Para re-
forçar a importância do 
assunto, ele criou uma 
Frente Parlamentar em 
novembro daquele ano, 
reuniu a presidência da 
Assembleia, falou com 
o vice-governador Ro-
drigo Garcia, registrou 
várias solicitações em 

ofícios ao governador 
João Doria, ao atu-
al secretário estadual 
de Saúde, Jean Gorin-
chteyn, e ao secretário 
anterior, José Henrique 
Germann.

 
Ainda em 2019, Ra-

fael Silva enviou ofícios 
para o governo, nume-
rados de 044 e 045, di-
rigidos aos secretários 
de Desenvolvimento 
Regional e da Casa Ci-
vil, também, sobre a 
urgência de adequação 
no orçamento da Rede 
Hemocentro. 

 
Em razão dos in-

contáveis pedidos de 
Rafael Silva e aponta-
mentos da gravidade 
da situação, o gover-
no de São Paulo abriu 
expediente para tratar 
especialmente desse 
caso, em 15 de julho 
de 2020, com o código 
SES-EXP-2020/31212, 

após novo ofício de Ra-
fael Silva, com a iden-
tificação de número 
025/2020.

 
Em reunião da Fren-

te Parlamentar, no últi-
mo mês de setembro, o 
Prof. Dr. Dimas Covas, 
diretor-presidente do 
Hemocentro, explicou 
que desde 2010 não há 
reajuste por parte do 
governo federal, pela 
tabela SUS. “Pelo Esta-
do, tivemos uma redu-
ção, ao longo dos anos. 
O que representava 9% 
agora significa apenas 
4% da verba que vem 
pelo Hospital das Clíni-
cas”, ressaltou.

 
Rafael Silva vinha 

alertando para o ris-

co da falta de sangue. 
“Ninguém sabe quem 
será a próxima pessoa 
que precisará de uma 
doação. Todos os ser-
viços do Hemocentro 
são fundamentais para 
a região de Ribeirão, 
para a população de to-
das as cidades que são 
beneficiadas. Só quem 
precisou de sangue e 
teve sua vida salva, ou a 
vida de um filho, de um 
familiar, sabe o valor 
dessa luta em favor do 
Hemocentro”, afirmou 
Rafael. “Agora, depois 
de muito trabalho, con-
seguimos trazer essa 
notícia maravilhosa, 
importante para toda a 
nossa população”, des-
tacou o deputado. 


