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Jaboticabal
A GAZETA

GOVERNO NA ÁREA: Presidente da Câmara de 
Jaboticabal, Renata Assirati, participa de visita 

do governador Rodrigo Garcia em Ribeirão Preto
A presidente da Câmara Municipal de Jabo-

ticabal, Renata Assirati (PSC), cumpriu agen-
da oficial na última segunda-feira (20/06), em 
Ribeirão Preto (SP), no evento “Governo na 
Área”, com a presença do governador Rodrigo 
Garcia, secretariado estadual e deputados.

Os vereadores Daniel Rodrigues (PSDB) e 
Ronaldinho (PATRI), o prefeito de Jaboticabal, 
Emerson Camargo (PATRI), secretários mu-
nicipais, assessores e funcionários, também 
participaram do evento promovido pelo Gover-
no do Estado de São Paulo com o objetivo de 
aproximar os municípios regionais. 

Detran.SP destina R$ 1 milhão ao programa 
Respeito à Vida para a cidade de Jaboticabal
Em parceria com CDHU, 

autarquia aplicará meio bilhão de 
reais em todo o Estado; programa 

viabilizará uso de recursos de 
multas em intervenções viárias

Jaboticabal, 20 de junho de 2022 – O De-
tran.SP vai destinar R$ 1 milhão para inter-
venções viárias no município de Jaboticabal, 
por meio do Respeito à Vida. O valor faz parte 
de um montante de meio bilhão de reais que 
será distribuído em todo o território paulista 
– o maior investimento da história do progra-
ma. As obras de melhorias serão executadas 
em parceria com a Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano (CDHU). A ação 
foi anunciada pelo governador Rodrigo Garcia, 
na segunda-feira (20), durante evento em Ri-
beirão Preto.

Governador atende pedido de 
Rafael Silva e Ricardo Silva e 
libera R$ 67 milhões ao HC

A saúde de Ribeirão Preto e toda a região 
teve uma grande notícia na manhã de quinta-
-feira, 23 de junho. O governador Rodrigo Gar-
cia atendeu aos pedidos do deputado estadual 
Rafael Silva e do deputado federal Ricardo Sil-
va e liberou R$ 67 milhões para o Hospital das 
Clínicas de Ribeirão Preto. 

Deputado federal Ricardo Silva 
participa de ato que destina R$ 50 
milhões na luta contra o câncer e 

R$ 17 milhões para UTIs

LEIA + PG 07

LEIA + PG 05

LEIA + PG 08
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Qual de nós nunca 
passou por uma con-
trariedade, preocu-
pação ou difi culdade 
que nos deixou triste, 
aborrecido ou angus-
tiado? Natural que, na 
experiência terrestre, 
tenhamos estimuladas 
a inteligência, a mus-
culatura moral e a ca-
pacidade de solução 
de situações a partir 
ocorrências que nos 
desacomodam. 

Há um ditado popular 
que diz: ‘A tristeza bate 
na porta. Você pode 
até abrir a porta, mas 
não precisa convidá-la 
para sentar ou perma-
necer.’ E é uma boa es-
tratégia: ser fi rme com 
a ameaça que a tristeza 
e outras emoções den-
sas nos trazem. 

A forma como lida-
mos com o que nos 
acontece mostra muito 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Diante de preocupações e 
difi culdades que nos afl igem...

da disposição que te-
mos em querer ser fe-
liz ou nos acomodar na 
vitimização. Essa aco-
modação pode resultar 
em desastres emocio-
nais, psíquicos, físicos, 
afetivos e materiais. 
Por isso, a necessida-
de de vigilância do que 
pensamos, do que nos 
convencemos ser o me-
lhor. E, acima de tudo, 
o exercício do contato 
com Deus e Jesus atra-

vés da oração. 

O Espírito André Luiz, 
no livro Sinal Verde, da 
psicografi a cristalina 
de Chico Xavier, traz 
alguns alertas sobre a 
questão. É a lição 25, de 
título: Preocupações, 
que divido com vocês a 
seguir:

“Não se afl ija por an-
tecipação, porquanto é 
possível que a vida re-

solva o seu problema, 
ainda hoje, sem qual-
quer esforço de sua 
parte.

Não é a preocupação 
que aniquila a pessoa e 
sim a preocupação em 
virtude da preocupa-
ção.

Antes das suas di-
fi culdades de agora, 
você já faceou inúme-
ras outras e já se livrou 
de todas elas, com o au-
xílio invisível de Deus.

Uma pessoa ocupada 
em servir nunca dispõe 
de tempo para lembrar 
injúria ou ingratidão.

Disse um notável fi ló-
sofo: “uma criatura irri-
tada está sempre cheia 
de veneno”, e podemos 
acrescentar: “e de en-
fermidade também”.

Trabalhe antes, du-
rante e depois de qual-
quer crise e o trabalho 
garantirá sua paz.

Conte as bênçãos 
que lhe enriquecem a 
vida, em anotando os 
males que porventura 
lhe visitem o coração, 
para reconhecer o sal-
do imenso de vanta-
gens a seu favor.

Geralmente, o mal é o 
bem mal interpretado. 
Em qualquer fracas-
so, compreenda que se 
você pode trabalhar, 
pode igualmente ser-
vir, e quem pode ser-
vir carrega consigo um 
tesouro nas mãos. Por 
maior lhe seja o fardo 
do sofrimento, lembre-
-se de que Deus, que 
aguentou você ontem, 
aguentará também 
hoje.”

****
PARTICIPE DE NOS-

SAS REUNIÕES ONLINE
VIBRAÇÕES DO PAS-

SE E PARA FLUIDIFICA-
ÇÃO DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjabo-
ticabal

Terças, às 20h - Estu-
do de O Livro dos Espí-
ritos

Sábados, às 18h - Co-
mentário e Refl exão do 
Evangelho

 

 

                                       FAMÍLIA: BASE DA SOCIEDADE HUMANA 
  

          “A primeira instituição criada por Deus foi a família. O Senhor estabeleceu a 
ordem divina na primeira casa – o Jardim do Éden. Ele deu instruções específicas ao 
primeiro chefe de família e à primeira dona de casa, Adão e Eva respectivamente, 
ordenando que fossem obedientes. Família é um projeto de Deus. Ele foi seu criador, e 
nós temos o dever de cooperar com Deus na sua preservação. É de grande importância 
a existência da família para a construção de uma sociedade estruturada, saudável e 
equilibrada, onde o indivíduo cresce de forma harmoniosa e forte.  

          Como toda base de uma estrutura, se esta for desestruturada e frágil, 
consequentemente, estaremos construindo uma sociedade doente e desequilibrada. 
Deus dá tanta importância à família que Ele se apresenta a nós como Pai e nos chama 
de filhos. Quais devem ser então as nossas atitudes para com Deus já que Ele nos 
considera filhos? O bom relacionamento dentro da família é uma grande força para 
edificação do lar, bem como o nosso relacionamento com o Pai nos leva a usufruir das 
suas maravilhosas bênçãos.  

          Deus espera que cada um de nós possa reconhecê-lo como Deus Criador de 
todas as coisas, como assim também vê-lo como um Pai amoroso que sempre está ao 
nosso lado, nos tomando em Seus braços para nos ajudar a percorrer os difíceis 
caminhos da vida. Deus, através da Sua Palavra, nos deixa bem claro como viver em 
família. Sua vontade é ver toda família edificada, estruturada e sendo um canal de 
bênção. 
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EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e 
Telefônicas LTDA. está abrindo processo sele-
tivo para portadores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão 
enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

Câmara de Jaboticabal aprova dez projetos 
em defi nitivo; três vão para 2º turno

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprova-
ram por unanimidade 
o projeto que equipara 
o salário do cargo de 
Professores Adjuntos 
de Educação Básica I 
às dos Professores da 
Educação Básica I da 
rede municipal de ensi-
no. A luta, que segundo 
a categoria já durava 
alguns anos, chegou 
ao fi m com resultado 
positivo. A matéria (PL 
nº 271/2022) foi inclu-
ída na Ordem do Dia 
da sessão ordinária de 
segunda-feira (20/06).

O PL, encaminhado 
pelo Poder Executivo, 
passou, segundo boa 
parte dos parlamenta-
res, por longas discus-
sões. De acordo com o 
Executivo, a diferença 
salarial entre profes-
sores com a mesma 
formação, e que atu-
am sob a mesma res-
ponsabilidade, e que 
realizam trabalhos da 
mesma natureza, dis-
pensava um tratamen-
to injusto e desigual. 
Além da equiparação 
no valor do vencimen-
to, o texto aprovado 
cria 18 cargos de Pro-
fessor Coordenador e 
um de Supervisor de 
Ensino; extingue to-
das as Funções Grati-
fi cadas (FG) relativas 
à função de Professor 
Coordenador; e extin-
gue 53 cargos de Pro-
fessores Adjuntos.

As manifestações 
dos vereadores duran-
te o uso da Tribuna no 
Expediente, bem como 
a votação, que culmi-
nou na aprovação do 
projeto por unanimida-
de, em defi nitivo, foram 
acompanhadas, no 
plenário, por boa par-
te das 27 professoras 
adjuntas que compõem 
o quadro do magisté-
rio municipal. Agora o 
PL segue para sanção 
do prefeito municipal, 
Prof. Emerson Camar-
go (PATRI). 

POR UNANIMIDADE 
– Dos nove projetos 
previstos originalmen-

te para votação na Or-
dem do Dia, seis foram 
aprovados de forma 
unânime pelos verea-
dores. São eles: Proje-
to de Lei nº 261/2022, 
que autoriza o Poder 
Executivo a alienar 
imóvel dado em Con-
cessão de Direito Real 
de uso, no Parque 1º de 
Maio, a João de Frei-
tas; PL nº 262/2022, 
de autoria do vereador 
Gregório Casagrande 
(SOLIDARIEDADE), que 
denomina de Benedito 
Siqueira o Espaço de 
convivência a ser cons-
truído com a revitaliza-
ção do Lago Municipal 
Carlos Rodrigues Ser-
ra; PL nº 263/2022, 
de autoria do prefeito 
municipal, que altera 
a Lei que concede, a 
título precário, o uso 
de áreas públicas de 
lazer e institucional e 
das vidas de circula-
ção, para constituição 
de loteamentos fecha-
dos em Jaboticabal 
(Lei 3750/2008); PL nº 
264/2022, de autoria 
do vereador Gilber-
to de Faria (MDB), que 
institui no Calendário 
Ofi cial de Eventos do 
Município o “Dia da 
Cavalgada, do Cava-
leiro e da Amazona”, a 
ser comemorado anu-
almente no 2º domin-
go de setembro; PL nº 
265/2022, de autoria 
do vereador Dr. Mauro 
Cenço (PODEMOS), que 
denomina de “Acchil-
les Roberto Vantini” o 
sistema de Recreio 
localizado no início 
da rua Júlio Prestes 
de Albuquerque, Jar-
dim Tangará; e PL nº 
267/2022, de autoria 
da vereadora Renata 
Assirati (PSC), que de-
nomina de Carlos Al-
berto Gaspardo o Poço 
Tubular Profundo a 
ser instalado no SAAEJ 
(Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto);

POR MAIORIA – Já 
o PL nº 269/2022, de 
autoria do Executivo, 
que permite a abertu-
ra de um crédito no va-
lor de R$ 844 mil para 
a reestruturação dos 
campos de futebol da 

COHAB III e do Cruzei-
rão, para construção 
do Centro Comunitário 
Parque 1º de Maio, e 
para iniciar a constru-
ção da ponte rural de 
Córrego Rico, foi apro-
vado por maioria, com 
voto contrário do ve-
reador Pepa Servido-
ne. Com o resultado, a 
matéria precisará pas-
sar por votação em 2º 
turno.

O mesmo ocorrerá 
com outros dois pro-
jetos do Poder Exe-
cutivo, que acabaram 
aprovados por maioria 
em 1ª discussão e vo-
tação. Um deles é o PL 
nº 270/2022, que pede 
autorização do Legis-
lativo para a abertura 
de um crédito adicional 
especial no orçamento 
da Prefeitura no valor 
de R$ 171.435,00 para 
o complemento das 
despesas com a refor-
ma da Farmácia. O ou-
tro é o PL nº 268/2022, 
que reduz de 40h para 
20h semanais, sem 
prejuízo do atual pa-
drão de vencimento, 
a jornada de trabalho 
dos servidores públi-
cos ocupantes do car-
go de Técnico Munici-
pal de Nível Superior 
A, nas especialidades 
de Arquitetura e Enge-
nharia, no quadro de 
cargos permanentes 
de pessoal da Prefeitu-
ra e do SAAEJ. Ambos 
receberam votos con-
trários dos vereadores 
Pepa Servidone e Dra. 
Andréa Delegada. 

Sem unanimida-
de, os três projetos 
(PL nº 268/2022, PL 
nº 269/2022 e PL nº 
270/2022) devem pas-
sar por 2ª discussão 
e votação para ter re-
sultado em defi nitivo. 
A presidente chegou 
a listar verbalmente 
os projetos para uma 
sessão extraordinária 
logo após o término 
da sessão ordinária, 
como é realizado de 
praxe na Casa, quan-
do foi advertida pela 
equipe técnica de que, 
sem a totalidade dos 
vereadores (vereador 

Dr. Edu Fenerich esta-
va ausente por motivos 
de saúde), não poderia 
ser convocada sessão 
extraordinária em pra-
zo menor de 24 horas, 
conforme manda o Re-
gimento Interno (Art. 
31 - RI). Ainda não tem 
data marcada para 
apreciação dos res-
pectivos projetos.

INCLUSÃO – Os vere-
adores ainda votaram 
e aprovaram, de forma 
unânime, outros dois 
projetos incluídos na 
Ordem do Dia, dispen-
sando da tramitação 
pelas comissões per-
manentes da Casa. É o 
Projeto de Resolução 
nº 24/2022, apresen-
tado pela vereadora 
Profa. Paula (PT), para 
a previsão de dotação 
orçamentária desti-
nada à Comissão de 
Assuntos Relevan-
tes para averiguar e 
propor soluções de 
políticas públicas de 
suporte emocional e 
prevenção ao suicídio 
no município de Jabo-
ticabal; e o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
47/2022, de autoria 
da vereadora Dra. An-
dréa Delegada (PSC), 
que acrescentam dois 
nomes à lista de ho-
menageados pelos 50 
anos de fundação do 
Hospital São Marcos. 
Ambos os projetos se-
guem para promulga-
ção da presidente da 
Casa, Renata Assirati 
(PSC).

DEFESA CIVIL DO 

MUNICÍPIO – Também 
incluído na pauta de 
votação, e aprovado 
por unanimidade, está 
o PL nº 275/2022, que 
cria a Coordenadoria 
Municipal de Proteção 
e Defesa Civil (COMP-
DEC) do Município de 
Jaboticabal. O texto 
disciplina os princípios 
básicos de defesa civil 
no município e a com-
petência dos órgãos, 
que deverão coorde-
nar, em nível munici-
pal, todas as ações de 
defesa civil nos perío-
dos de normalidade e 
anormalidade.  Segun-
do o projeto, a COM-
PDEC será composta 
por coordenador, con-
selho municipal, se-
cretaria, setor técnico 
e setor operativo. O 
conselho, por sua vez, 
será formado por dois 
representantes do Po-
der Público Municipal 
indicados pelo prefei-
to, um representante 
do Poder Legislativo, 
um representante do 
Poder Judiciário, um 
representante da Uni-
dade do Corpo de Bom-
beiros do Município, 
um representante da 
Polícia Militar, um re-
presentante da Polícia 
Civil, e três represen-
tantes de entidades e 
órgãos não governa-
mentais. A regulamen-
tação da Defesa Civil 
no município deverá 
ser feita pelo Poder 
Executivo no prazo de 
30 dias a partir da sua 
publicação.

REPRESENTAÇÃO – 

Os vereadores rejeita-
ram por unanimidade 
um pedido de abertura 
de comissão proces-
sante contra o vere-
ador Pepa Servidone 
(DEM), apresentado 
pela ONG AMAJAB, por 
quebra de decoro. O 
motivo seria uma fala 
do parlamentar na ses-
são de 06/06/2022 
em meio a um debate 
sobre o aeroporto de 
Jaboticabal “–... infeliz-
mente estava lá, con-
versei com os trafi -
cantes, não denunciei 
ninguém, mas conver-
sei com todo mundo 
lá.”, disse o vereador 
na ocasião.

Em sua manifesta-
ção, Servidone se de-
fendeu: “quando disse 
que infelizmente es-
tava lá é... que estava 
fi scalizando o aban-
dono do aeroporto, e 
no momento não sabia 
que as pessoas que 
estavam próximas à 
aeronave seriam “tra-
fi cantes”... Vim saber 
dos fatos após a apre-
ensão da aeronave... a 
palavra “trafi cante” só 
foi mencionada na tri-
buna depois de saber 
da notícia e das “men-
cionadas prisões”, que 
não é segredo para 
ninguém”, diz trechos 
da nota apresentada 
por Servidone. Após a 
leitura das peças, fei-
ta pelo 1º Secretário, 
Prof. Jonas (Republica-
nos), os vereadores re-
jeitaram a abertura do 
processo, que segue 
para arquivo.
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GOVERNO NA ÁREA: Presidente da Câmara de 
Jaboticabal, Renata Assirati, participa de visita 

do governador Rodrigo Garcia em Ribeirão Preto

A presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, Renata 
Assirati (PSC), cum-
priu agenda oficial na 
última segunda-feira 
(20/06), em Ribeirão 
Preto (SP), no even-
to “Governo na Área”, 
com a presença do 
governador Rodrigo 
Garcia, secretariado 
estadual e deputados.

Os vereadores Da-
niel Rodrigues (PSDB) 
e Ronaldinho (PATRI), 
o prefeito de Jabotica-
bal, Emerson Camargo 
(PATRI), secretários 
municipais, assesso-
res e funcionários, 
também participaram 
do evento promovido 
pelo Governo do Esta-
do de São Paulo com o 
objetivo de aproximar 
os municípios regio-
nais. 

Na oportunidade, 
Jaboticabal recebeu 
duas ambulâncias 
destinadas à Secre-

taria de Saúde para 
o atendimento de pa-
cientes SUS - uma das 
ambulâncias é fruto 
de um pedido por meio 
de indicação legislati-
va feita por Renata As-
sirati conjuntamente 
com o vereador Paulo 
Henrique Advogado -, 
duas pás carregadei-
ras, um trator e im-
plementos agrícolas.

Para a presidente 
da Câmara Munici-
pal jaboticabalense, o 
evento marca o esfor-
ço dos governos Es-
tadual e Municipal na 
constante busca para 
facilitar a vida da po-
pulação local.

 “Participar do Go-
verno na Área foi 
excelente e muito 
produtivo. Muitos be-
nefícios foram garan-
tidos para o nosso 
município e aproveito 
a oportunidade para 
agradecer ao gover-
nador Rodrigo Garcia, 

ao deputado federal 
Samuel Moreira  e ao 
deputado estadual Ri-
cardo Madalena, por 
uma das ambulâncias 
que foram entregues 
para Jaboticabal. Este 
foi mais um pedido 
feito por mim. É mais 
uma conquista que 
beneficiará nossos 
pacientes. Estamos 
trabalhando e, juntos, 
renovando a frota da 
nossa saúde. Tive o 
prazer de encontrar e 
conversar com o nos-
so deputado federal 
Arnaldo Jardim e seu 
assessor Fábio Pá-
dua e o secretário de 
Saúde do Estado de 
São Paulo Jeancarlo 
Gorinchteync. Foi re-
almente um momento 
muito especial e de 
encontros importan-
tes”, destacou Renata 
Assirati.

 “Só posso agrade-
cer ao novo governa-
dor Rodrigo Garcia, 

ao deputado federal 
Samuel Moreira, aos 
deputados estaduais 
Ricardo Madalena e 
Alexandre Pereira, 
além do então Se-
cretário Estadual de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-
te e deputado esta-
dual, Itamar Borges, 
por esse carinho com 
a nossa Jaboticabal. 
Nós, em Jaboticabal, 
e o governador Rodri-
go Garcia, no estado 
de São Paulo, temos 
feito o que eu sem-
pre prezo: cuidar das 
pessoas”, enfatizou o 
prefeito Emerson Ca-
margo.

 MAIS INVESTIMEN-
TO – Na ocasião, o go-
vernador liberou R$ 
48,8 milhões para me-
lhorias de infraestru-
tura urbana para di-
versos municípios da 
região, incluindo Ja-
boticabal. Outra con-
quista vem da agência 
de fomento Desenvol-
ve SP, que irá finan-
ciar R$ 5 milhões para 

o município. Para a 
realização de obras 
e melhorias de infra-
estrutura turística 
serão destinados R$ 
4,3 milhões, por meio 
da celebração de no-

vos convênios com os 
municípios de interes-
se turístico, sendo as 
cidades contempla-
das, Altinópolis, Bro-
dowski, Jaboticabal, 
Monte Alto, Santo An-
tônio da Alegria, São 
Simão e Sertãozinho. 
Além de outros bene-
fícios para o municí-
pio em que o prefeito 
Emerson Camargo as-
sinou durante o even-
to.

 “Jaboticabal está 
entre as cidades mais 
beneficiadas da re-
gião, um envolvimento 
importante para o de-
senvolvimento local”, 
concluiu Renata Assi-
rati.

  Texto e fotos: Po-
liana Taliberti | As-
sessoria de Gabinete 
da vereadora Renata 
Assirati -  (16) 3209-
9488



6 SÁBADO, 25 DE JUNHO DE 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 106/2022

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

Art. 1º Fica aposentada, a partir de 20 de junho de 2022, nos termos do artigo 6º c/c 
artigo 7º, ambos da Emenda Constitucional nº 41/03, e do artigo 42 da Lei Municipal 
nº 3411 de 08 de julho de 2.005 e de acordo com documentação constante da pasta 
funcional, MARIA PAULA THOMAZ KAWACHI, no cargo de CONTABILISTA, conforme 
Processo SEPREM nº 0077/2022, declarando-se vago o respectivo cargo, nos termos 
do artigo 65, inciso V, da Lei Municipal nº 3.736/2008.
Art. 2º As despesas com a execução do presente Ato da Mesa correrão por conta de 
verba própria, consignada no orçamento do Serviço de Previdência, Saúde e Assistên-
cia Municipal – SEPREM.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos 
a 20 de junho de 2.022.

Jaboticabal, 21 de junho  de 2.022.
RENATA AP. R. ASSIRATI

Presidente
JONAS ALEXANDRE DA SILVA

1º Secretário
PAULA OLIVEIRA FARIA

2ª Secretária
GILBERTO DE FARIA

Vice-Presidente

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 39/2022

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

Conforme formalização feita a partir do disposto no Decreto Legislativo nº 777, de 
22 de fevereiro de 2022, alterado pelo Decreto Legislativo nº 789, de 21 de junho de 
2022, c/c o disposto no Ato da Presidência nº 36, de 28 de abril de 2022, os seguintes 
homenageados receberão as Placas comemorativas 50 anos de fundação do Hospital 
São Marcos:

1. Antonio Aparecido Brigatto 27. Dr. Rubéns José Beltrame Nogueira

2. Benedita Aparecida da Silva Pereira 28. Dr. Sirleu Jorge Junior

3. Dorival Borsari (Dico Borsari) - In Memoriam 29. Dr. Valdir Leite Scognamiglio

4. Dr. Alberto José Beltrame  Nogueira 30. Dra. Léssia de Pedro Cintra Ferraro

5. Dr. Alfredo Paschoal Calarota - In Memoriam 31. Dra. Paula Feliciano Mendes

6. Dr. André Bazoni Nogueira 32. Dra. Rita Pires Pinheiro

7. Dr. Cincinato Chaves  Nogueira 33. Dra. Sandra Maria Aparecida Pedro Cintra

8. Dr. Dario Benedito Mendes 34. Dra. Tassiana de Pedro Cintra Valentin

9. Dr. Fernando Bahdur Chueire 35. Dra. Thais Rosina Barbosa de Medeiros Ribeiro

10. Dr. Francisco Pinheiro 36. Duílio Poli - In Memoriam

11. Dr. Hugo de Carvalho Linardi - In Memoriam 37. Edna Aparecida Ribeiro da Silva

12. Dr. Ivomar Borges Campos - In Memoriam 38. Eldino Zeli

13. Dr. Jacques Costarelli 39. Família Bellodi

14. Dr. Jonas Ricardo Martins Cintra 40. Família Morelli

15. Dr. José Abdo Chueire - In Memoriam 41. Gersomina Heissig de Campos (Dona 
Didi) - In Memoriam

16. Dr. José Apparecido Miotto 42. Helena Magione Fracasso

17. Dr. José Batista Nogueira - In Memoriam 43. Henrique Ferreira - In Memorian

18. Dr. José de Oliveira Nogueira - In Memoriam 44. José Carlos Hori

19. Dr. Leonardo Matsushita 45. José Mário Frassetto - In Memoriam

20. Dr. Luciano Nogueira Filho 46. Maria Carlota Niero Rocha

21. Dr. Luis Gustavo Zeoula de Miranda 47. Miguel Zeola - In Memoriam

22. Dr. Luiz Antônio Garcia - In Memoriam 48. Neuci Luisa Mendes Lopes

23. Dr. Luiz Antônio Garcia Júnior 49. Nilo De Stéfani - In Memoriam

24. Dr. Paulo Miki - In Memoriam 50. Osvaldecir Aparecido  Roque

25. Dr. Paulo Miki Júnior 51. Thereza Camillo (Irmã Thereza) - In Memorian

26. Dr. Ricardo do Amaral Masagão 52. Walter Garcia Blanco - In Memoriam

Jaboticabal, 21 de junho de 2022.
RENATA ASSIRATI

Presidente

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 789 DE 21 DE JUNHO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária reali-
zada dia 20 de junho de 2.022, aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o 
seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Dá nova redação ao Art. 2º do Decreto Legislativo nº 777, de 22 de 
fevereiro de 2022, que institui placas comemorativas pelos 50 anos 
de fundação do Hospital São Marcos.

Autoria: DRA ANDRÉA DELEGADA

Art. 1º O Art. 2º do Decreto Legislativo nº 777, de 22 de fevereiro de 2022, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° A Câmara Municipal de Jaboticabal confeccionará 52 (cinquenta e 
duas) placas que serão entregues a igual número de pessoas indicadas por 
uma comissão especialmente constituída por ato da presidência deste Poder 
Legislativo.”

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 17 de maio de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de
Jaboticabal, em 21de junho de 2022. 

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 370 DE 21 DE JUNHO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão ORDINÁRIA 
realizada dia 20 DE JUNHO DE 2.022, aprovou e nos termos do Art. 
35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga a
seguinte,

RESOLUÇÃO
Cria o Art. 5-A na Resolução 369, de 19 de abril de 2022, que Cons-
titui a Comissão de Assuntos Relevantes para averiguar e propor 
soluções de políticas públicas de suporte emocional e prevenção 
ao suicídio no município de Jaboticabal, e dá outras providências.

Autoria: PROFESSORA PAULA

Art. 1º Fica o Art. 5-A na Resolução 369, de 19 de abril de 2022, com a seguinte 
redação:

“Art. 5-A As despesas de decorrentes da presente Resolução correrão por 
conta de dotação orçamentária do Poder Legislativo, consignada no orça-
mento vigente e suplementada se necessário.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 21 de junho de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, em 21 de junho de 2022

PORTARIAS

Nº 101, DE 20 DE JUNHO DE 2022 - Disciplina locais reservados para alimentação 
de servidores.
Nº 102, DE 23 DE JUNHO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no 
período de 27/06/2022 a 11/07/2022 ao servidor ALEX FELICIO DE LIMA.

EXTRATOS

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2022

A Câmara Municipal de Jaboticabal COMUNICA a REVOGAÇÃO da licitação 
PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de administração e gerenciamento de fornecimento de car-
tões magnéticos com liberação de créditos em tempo real. Informa, ainda, que a 
REVOGAÇÃO fundamenta-se no artigo 49 da Lei nº 8.666/1993 e no teor da Súmu-
la nº 473 do STF, nos termos da decisão administrativa proferida nos respectivos 
autos, disponível no site oficial do órgão.

SAÚDE MÓVEL É UMA 
REALIDADE EM JABOTICABAL 

Vereador Gregório Casagrande acompanha a 
abordagem social dos moradores em situação de rua 
e comemora sua indicação atendida pelo executivo

Texto e fotos: Alair-
ce Araujo

“Estou muito fe-
liz em participar da 
abordagem social do 
ônibus Saúde Móvel, 
na Rua 1, do bairro Ci-
dade Jardim”. 

Foi com está frase 
que o vereador Gre-
gório Casagrande, 
resumiu o que esta-
va sentindo ao ver os 
moradores em situa-
ção de rua receben-
do atendimentos mé-
dicos, psicológicos 
e odontológicos, da 
equipe do ônibus Saú-
de Móveis.  

O Saúde Móvel é uma 
indicação do vereador 
Gregório Casagrande 
que foi atendida pela 
Secretária da Saúde, 
que busca solucionar 
grandes problemas de 
saúde pública que vão 
além da situação de 
rua, pois envolve de-
pendências químicas; 
vínculos familiares 
rompidos; abandono; 
gravidez indesejada e 
suas consequências; 
problemas de saúde 
físicos e mentais; pro-
blemas de segurança; 
de higiene e, poluição 
visual e desvaloriza-
ção dos bairros e lo-
cais aonde esta popu-
lação se fixa.

Esta foi a segunda 
abordagem da equi-
pe do Saúde Móvel, 
que conta com vários 
profissionais da área 
da saúde, orientando, 
realizando exames e 
encaminhando para 
tratamentos, pessoas 
em situação de rua.

No Saúde Móvel,  
além de orientações e 
administração de mé-
todos contraceptivos 
para evitar gravidez 
desta população, são 
realizados exames de 
Hepatite B e C, teste 
de HIV,  atendimentos 
odontólogos e enca-
minhamentos a trata-
mentos de dependên-
cia química.

O Saúde Móvel ain-
da conta com a par-
ceria da ONG Fênix, 

por meio do projeto 
Pense PosiTHIvo, que 
é um projeto Estadu-
al desenvolvido nas 
escolas e serviços 
de assistência e saú-
de do Município, que 
tem uma equipe de 
orientação psicológi-
ca, Assistência Social, 
enfermagem e uma 
educadora de cam-
po que dão apoio às 
abordagens.

“É mais uma peque-
na conquista, digo pe-
quena porque minha 
alegria seria não ver 
estas pessoas nesta 
situação, mas, mesmo 
assim meu coração se 
enche de alegria por 
saber que o trabalho 
está sendo realizado, 
que as orientações 
e cuidados com a hi-
giene e as tentativas 
de tirar estas pesso-

as destas condições, 
têm sido olhados pelo 
executivo, pois os mo-
radores da Rua 1 vêm 
reclamando bastante 
devido a esta situação 
que é ruim para todos 
e para toda a cidade”, 
completou o vereador 
Gregório Casagrande 
que se mostrou espe-
rançoso de que este 
problema seja ameni-
zado e que esta causa 
seja ganha; não pela 
dependência quími-
ca ou pelas enfermi-
dades, mas para esta 
população que se en-
contra nesta situa-
ção, que queiramos 
ou não, é responsabi-
lidade de cada um de 
nós e necessita desta 
atenção para conse-
guir sair desta condi-
ção”, finalizou o vere-
ador.
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Governador atende pedido de Rafael Silva e Ricardo 
Silva e libera R$ 67 milhões ao HC

Ricardo Silva pede rápida aprovação 
de PL sobre rol da ANS

A saúde de Ribeirão 
Preto e toda a região 
teve uma grande notí-
cia na manhã de quin-
ta-feira, 23 de junho. 
O governador Rodrigo 
Garcia atendeu aos 
pedidos do deputado 
estadual Rafael Silva 
e do deputado federal 
Ricardo Silva e liberou 
R$ 67 milhões para o 
Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto. 

O anúncio oficial 
ocorreu no Hospital 
das Clínicas de São 
Pàulo. O deputado Ri-
cardo Silva esteve ao 
lado de toda a direto-
ria do HC de Ribeirão 
Preto, incluindo o su-
perintendente Benedi-
to Carlos Maciel. 

“É uma grande con-
quista para a saúde 

O deputado fede-
ral Ricardo Silva 

de Ribeirão Preto e de 
uma enorme região 
que o Hospital das Clí-
nicas atende. Ao lado 
de meu pai, deputado 
estadual Rafael Silva, 
recebo com enorme 
alegria o anúncio des-
se investimento. Nos-
so pedido foi atendido 
e quem sai ganhando 
são as pessoas que 
precisam deste aten-
dimento qualificado”, 
afirmou Ricardo Silva. 

O maior investimento 
será na área do trata-
mento do câncer. Se-
rão R$ 50 milhões in-
vestidos na oncologia 
no Hospital das Clíni-
cas. Além disso, outros 
R$ 17 milhões serão 
para a ala de UTIs. 

“Além de um investi-
mento volumoso, o di-

nheiro está indo para 
setores essenciais. Sa-
bemos que o Hospital 

Deputado federal Ricardo Silva participa de ato que destina R$ 50 milhões na luta 
contra o câncer e R$ 17 milhões para UTIs

Deputado Ricardo Silva (PSD-SP) chamou de ‘grave’ a decisão de taxar o rol de 
procedimentos da ANS e tem projeto que coloca fi m ao impasse

das Clínicas é referên-
cia no tratamento do 
câncer e também como 

são necessários mais 
leitos de UTI. Por isso, 
nosso pedido foi neste 

sentido”, concluiu o de-
putado federal. 

(PSD-SP) voltou a 
cobrar na quinta-

-feira, 9 de junho, a 
rápida aprovação 

do Projeto de Lei 
nº 376/2022, de 
sua autoria, apre-
sentado há mais 
de três meses, que 
dispõe que o rol de 
procedimentos em 
saúde da Agência 
Nacional de Saú-
de Suplementar 
é exemplificativo, 
devendo ser cus-
teado pelo Sistema 
Único de Saúde, 
pela operadora de 
plano de saúde ou 
seguro privado de 
assistência à saú-

de.

O alerta do de-
putado ocorreu 
após o STJ definir 
que o rol da ANS é 
taxativo, em deci-
são proferida na  
quarta-feira. Ou 
seja, os planos só 
precisam cobrir o 
que está disposto 
na lista. O PL do 
deputado determi-
na que a cobertu-
ra seja exemplifi-
cativa: os planos 
de saúde não se 
limitariam a cobrir 
apenas o que está 
na lista da ANS, 
pois ela serve 
exatamente como 
exemplo de trata-
mentos básicos.

“Essa decisão 
do STJ coloca em 
risco milhares de 
vidas. Por isso, o 
Congresso precisa 
aprovar a lei para 
colocar, de forma 
clara para os pla-
nos de saúde, que 
é necessário aten-
der quem precisa 
de tratamento mé-
dico. Precisamos 
ag ir rápido para 
poupar que mui-
tas famílias pas-
sem por momentos 
tristes”, afirmou o 
deputado. 

Ricardo Silva 
ainda afirmou que 
o rol da ANS hoje é 
básico e não con-
templa muitos tra-
tamentos, como 
m e d i c a m e n t o s 
aprovados recen-
temente, cirurg ias 
com técnicas de 
robótica, ou mes-
mo quimiotera-
pias. Como o rol é 
taxativo, os planos 
ficam isentos da 
obrigação de ban-
car esses trata-
mentos.

Além disso, a 
ANS limita o núme-
ro de sessões de 
algumas terapias 
para pessoas com 
autismo e vários 
tipos de deficiên-
cia, como é o caso 
de quem sofre com 
o transtorno do 
espectro autista. 

“Apresentei o 
projeto ainda em 
fevereiro de 2022 
justamente para 
evitar esse risco 
iminente de sofri-
mento para as pes-
soas. O Congresso 
precisa colocar 
em pauta de for-
ma urgente essa 
matéria”, afirma o 
deputado Ricardo 
Silva.
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Renata Assirati participa de Solenidade do 
Corpo de Bombeiros de Jaboticabal

Uma Solenidade mar-
cou o Grupamento de 
Bombeiros de Jaboti-
cabal na última terça-
-feira, dia 21, com a 
presença do prefeito 
Emerson Camargo e 
a presidente do Le-
gislativo, Renata As-
sirati, após convite do 
Comandante Interino 
do 9º Grupamento de 
Bombeiros, Tenente 
Coronel PM Rodrigo 
Moreira Leal, para a 
Solenidade de valoriza-
ção profi ssional, pas-
sagem para inatividade 
do 2º Ten. PM Leandro 
Cezar Ferreira Leite, e 
entrega de equipamen-
tos operacionais para 
a Base de Bombeiros 
de Jaboticabal. As ho-
menagens estenderam 
ao Cb PM João Mário 
Foganholo Junior.

O evento contou com 
a presença de autori-
dades e convidados. 
Estiveram presentes o 
prefeito Emerson Ca-
margo, o vice-prefei-
to Nelson Gimenez, o 
sargento Fábio Fabre, 
chefe de instrução do 
Tiro de Guerra 02-018, 
Sergio Ramos do TG, e 

o comando do Corpo de 
Bombeiros, composto 
por Major Vitor Pua-
to de Almeida, Capitão 
PM Gustavo Rissato da 
Silva,  2° Sgt. PM Dina-
el, 1° Sgt. PM Giulia-
no Tavares, 2° Sgt. PM 
André Luiz Rivarolli, Cb 
PM Marcelo Messias e 
todo o efetivo. 

No discurso emocio-
nado  da presidente 
do legislativo, foi des-
tacado um momen-

to de sua vida em que 
precisou do Corpo de 
Bombeiros. “Agradeço 
imensamente pelo con-
vite a esta importante 
solenidade, estes pro-
fi ssionais nobres, que 
salvam vidas e estão no 
“front” de muitas situa-
ções de perigo, muitas 
vezes despertando o 
lado solidário de cada 
um, também pegam 
gatinhos nas alturas. 
Isso mesmo! Uma vez 

fi z uma chamada para 
os bombeiros para res-
gatar a minha gatinha 
que estava no alto e 
não conseguia descer, 
e com toda a habilida-
de, o bombeiro subiu e 
resgatou imediatamen-
te. O momento mais 
emocionante ainda foi 
que nesta solenidade, 
encontrei o Bombeiro 
Municipal Luiz Antonio 
Santana, o salvador da 
gatinha. Muito obriga-

da por ter tido o privi-
légio de participar dis-
so tudo. Parabéns aos 
homenageados, ao co-
mando de Jaboticabal e 
a todos que estiveram 
presentes. Foi muito 
bom saber a conquista 
dos vários equipamen-
tos para o Grupamen-
to”, comenta Renata 
Assirati. 

Entre os equipamen-
tos conquistados fo-
ram de proteção res-

piratória, motobomba, 
alargador, cortador, 
extensor, manguei-
ras hidráulicas, entre 
outros. Além dos ma-
teriais já instalados, 
como condicionadores 
de ar, geladeiras, TVs, 
micro-ondas, máqui-
nas de lavar e secar, e 
computador. Um inves-
timento realizado pelo 
Governo Estadual de 
cerca de R$ 250 mil re-
ais. 

Detran.SP destina R$ 1 milhão ao programa 
Respeito à Vida para a cidade de Jaboticabal
Em parceria com CDHU, autarquia aplicará meio bilhão de reais em todo o Estado; 

programa viabilizará uso de recursos de multas em intervenções viárias

Jaboticabal, 20 de 
junho de 2022 – O 
Detran.SP vai desti-
nar R$ 1 milhão para 
intervenções viárias 
no município de Ja-
boticabal, por meio 
do Respeito à Vida. O 
valor faz parte de um 
montante de meio bi-
lhão de reais que será 
distribuído em todo 
o território paulis-
ta – o maior investi-
mento da história do 
programa. As obras 
de melhorias serão 
executadas em parce-
ria com a Companhia 
de Desenvolvimento 
Habitacional e Urba-
no (CDHU). A ação foi 
anunciada pelo gover-
nador Rodrigo Garcia, 

na segunda-feira (20), 
durante evento em Ri-
beirão Preto.

“Estamos liberando 
os recursos das mul-
tas aplicadas pelo De-
tran.SP para que eles 
sejam utilizados nas 
cidades do Estado de 
São Paulo. Por meio 
dos boletins de ocor-
rências cruzamos os 
dados de cada municí-
pio e sabemos onde os 
acidentes ocorrem,  e 
esse recurso é justa-
mente para melhorar 
esses locais e evitar 
ocorrências futuras, 
muitas vezes com uma 
construção de uma 

lombofaixa, a corre-
ção de uma curva ou 
com uma melhor ilu-
minação”, afirmou o 
governador.

O valor alocado 
em Jaboticabal será 
empregado em sina-
lização horizontal e 
vertical, lombofaixa, 
recapeamento e se-
máforo. Outros 24 
municípios da região 
serão contemplados, 
totalizando um inves-
timento de R$ 15,6 mi-
lhões. Para participar 
efetivamente da ação 
é preciso se inscrever 
no Programa Respei-
to à Vida e cadastrar 
as demandas na pla-
taforma Sem Papel. 

A CDHU desenvolve o 
projeto e o Detran.SP 
executa a obra viária. 
Os montantes variam 
de R$ 200 mil a R$ 5 
milhões e serão dis-
tribuídos conforme a 
população e as ocor-
rências registradas 
em cada cidade.

O programa preten-
de atender a todos os 
municípios, destinan-
do verbas específicas 
para as melhorias so-
licitadas por cada um. 
Na plataforma digital 
do Respeito à Vida, as 
cidades escolherão as 
intervenções que fo-
ram desenhadas para 
melhorar a seguran-
ça viária. São elas: re-

capeamento asfáltico, 
sinalização horizontal 
e vertical, rampas de 
acessibilidade, faixas 
de pedestres, lombo-
faixas e lombadas, ilu-
minação de faixas de 
pedestres, ciclofaixas 
e ciclovias, instalação 
de conjuntos semafó-
ricos, gradis de pro-
teção e cercamento, 
equipamentos de pin-
tura e faixa.

As medidas adota-
das dentro do pro-
grama têm reduzido 
efetivamente a mor-
talidade nos logra-
douros municipais do 
Estado de São Paulo. 
Nos últimos três anos, 
por exemplo, o Pro-
grama Respeito à Vida 
contribuiu para a di-
minuição de 7,5% no 
número de mortes no 
trânsito. Segundo da-
dos do Infosiga, base 
de dados do progra-
ma, o total passou de 
5,2 mil em 2018 para 
4,8 mil em 2021. Ou 
seja, 400 vidas foram 
salvas no período.

“A lógica da gestão 
do fundo de multas 
deve ser a mesma da 
tributação. Da mes-
ma forma que impos-
to deve ser revertido 
em benefícios para a 
população em obras 
e serviços, dinheiro 
arrecadado com mul-
tas precisa servir de 

combustível para a 
realização de cam-
panhas educativas e 
intervenções de se-
gurança viária”, des-
taca Neto Mascellani, 
diretor-presidente do 
Detran.SP.

Sobre o Respeito à 
Vida

O programa do Go-
verno do Estado de 
São Paulo atua como 
articulador de ações 
com foco na redução 
de acidentes de trân-
sito. Gerido pela Se-
cretaria de Governo 
por meio do Detran.
SP, o Respeito à Vida 
também é responsável 
pela gestão do Infosi-
ga SP, sistema pionei-
ro no Brasil, que reú-
ne informações sobre 
acidentes de diversas 
fontes, como as polí-
cias Civil, Militar e Ro-
doviária Federal.

O programa mobi-
liza a sociedade civil 
por meio de parcerias 
com empresas e asso-
ciações do setor pri-
vado, além de entida-
des do terceiro setor. 
Em outra frente, pro-
move convênios com 
municípios para a re-
alização de interven-
ções de engenharia e 
ações de educação e 
fiscalização.


