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Os amantes de 
Muay Thai e MMA já 
têm compromisso 
marcado para a próxi-
ma sexta-feira (18), às 
20h30. A 5ª edição do 
Jabuka Fight deve re-
ceber grande público 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina e brin-
dá-los com grandes 
combates.

     Estão programa-
das para a noite 10 
lutas, sendo três de-
las disputas de cintu-
rão. A novidade des-
ta edição é a disputa 
do cinturão feminino 
de Muay Thai. Vários 
atletas do Estado de 
São Paulo estarão pre-

Com a participação 
de mais de 90 volun-
tários de Ribeirão Pre-
to, Sertãozinho, Jabo-
ticabal e Monte Alto, 
a 11ª edição do Dia 
Nacional da Coleta de 
Alimentos, realizada 
simultaneamente em 
todo o Brasil no últi-
mo sábado (05/11), 
arrecadou 4,3 tonela-
das de produtos que 
serão destinados a en-
tidades assistenciais. 
A ação aconteceu pelo 
8º ano consecutivo 

De 21 a 23 de novem-
bro, o Senac Jaboticabal 
participa da Semana Glo-
bal do Empreendedoris-
mo com workshops, pa-
lestra e mesa-redonda. O 
movimento, articulado 
pela Endeavor no Bra-
sil, reunirá milhares de 
organizações em mais 
de 150 países para de-
bater a importância do 
tema no desenvolvimen-
to econômico e social. 
O intuito é fortalecer e 
propagar a cultura em-
preendedora, conectan-
do, capacitando e inspi-
rando pessoas. 

Após quase um ano, obras de drenagem continuam 
causando transtornos em Jaboticabal

Asfalto cedeu e “engoliu” carro na última semana
Iniciadas em de-

zembro de 2015, as 
obras de drenagem 
no bairro Aparecida 
prometiam melhorar 
a vida dos jabotica-
balenses. Entretanto, 
quase um ano depois, 
e com o serviço ter-
minado há cerca de 
quatro meses, o saldo 
é de bastante trans-
torno e irritação. 

Em maio, morado-
res e comerciantes da 
Avenida José da Costa 
já reclamavam do ser-
viço realizado na via. 
O Jornal A GAZETA, 
na edição 1.775, re-
gistrou a insatisfação. 
Danos em residência, 
demora para a conclu-

são, buracos, asfalto 
parcial e afundado fo-
ram alguns dos pro-
blemas.

No mesmo mês, as 
obras foram iniciadas 
na Avenida Paulino 
Braga e o transtorno 
foi ainda maior. No 
dia 21, uma forte chu-
va abriu crateras no 
asfalto, que acabaram 
“engolindo” três car-
ros e uma escavadei-
ra. Mas não acabou 
por aí. 

Seis meses depois e 
com a obra termina-
da, a mesma avenida 
voltou a trazer pro-
blemas.

Com disputa de cinturão feminino, Jabuka Fight 
chega à sua quinta edição

Evento tem registrado aumento de público em todos os anos
sentes, cinco deles de 
Jaboticabal: Ney Fi-
gueiredo, detentor do 
cinturão na catego-
ria Muay Thai, Rafae-
la Servidone, Thiago 
Cozzi, Guilherme An-
tonichelli e Orlando 
Figueiredo.

     Para o organiza-
dor, Demetro Borges, 
o evento tem cresci-
do desde sua primei-
ra edição, em 2012. 
Mais de mil pessoas 
estiveram presentes 
na última edição, em 
2015, e a expectativa 
é de que este ano o 
número aumente ain-
da mais. “O publico 
é maior a cada reali-

zação. Desta vez não 
será diferente e a casa 
estará cheia, com cer-

teza”, afi rma.
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Em Brasília, deputados Léo Oliveira e Baleia Rossi trabalham para recolocar internacionalização 
do aeroporto Leite Lopes como prioridade do Governo Federal. Pág. 05
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Senac oferece atividades gratuitas na Semana 
Global do Empreendedorismo

Rapidez e e! ciência no atendimento fazem parte da concepção 
arquitetônica da Unimed 24 horas

A Unimed 24 horas 
está localizada ao 
lado do Hospital e 
Maternidade Santa 
Isabel

De 21 a 23 de novembro, 
o Senac Jaboticabal parti-
cipa da Semana Global do 
Empreendedorismo com 
workshops, palestra e mesa-
redonda. O movimento, ar-
ticulado pela Endeavor no 
Brasil, reunirá milhares de 
organizações em mais de 
150 países para debater a 
importância do tema no de-
senvolvimento econômico e 
social. O intuito é fortalecer 
e propagar a cultura empre-
endedora, conectando, capa-
citando e inspirando pesso-
as. 

É a nona participação do 
Senac no evento e, nesta edi-
ção, a instituição mostrará 
como algumas ideias podem 
ser transformadas em negó-
cios de impacto social por 
meio do tema Por um Bra-

A Unimed de Jabotica-
bal inaugurou, em agos-
to, a Unimed 24 horas, 
em substituição ao antigo 
Centro de Referência. A 
concepção arquitetônica 
do novo local foi desen-
volvida pela engenheira 
civil Vânia Stéfani, que 
também assina outras 
obras da cooperativa.

Com 40 anos de atuação, 
Vânia ressaltou o aspecto 
vanguardista da Unimed 
em oferecer ao cliente o 
melhor em termos de in-
fraestrutura. “Ainda que 
com limitações de espaço, 
tempo e custo, consegui-
mos oferecer aos clientes 

sil Melhor. De acordo com 
Marina Sierra de Camargo, 
coordenadora de projetos 
da área de empreendedoris-
mo do Senac São Paulo, a 
atitude e o comportamento 
empreendedor são estímu-
los abordados em todos os 
cursos. “Participar do movi-
mento é uma oportunidade 
para disseminar a importân-
cia do assunto em diversos 
modelos de negócios e mos-
trar para a população que é 
possível lucrar resolvendo 
um problema da sociedade”, 
afi rma. 

Em Jaboticabal, a mesa-
redonda Educação Empreen-
dedora marca a abertura da 
Semana e terá como propos-
ta dialogar sobre os aspectos 
de ensino do empreendedo-
rismo nas diversas áreas do 

um ambiente agradável e 
confortável”, afi rma.

A Unimed 24 horas está 

FIQUE SABENDO
DIA NACIONAL DA COLETA DE ALIMENTOS

   O volume 
expressivo de 

doações con! rma 
a vocação solidária 

da região”

4,3 toneladas 
de produtos que 
serão destinados a 
entidades assistenciais

Voluntários arrecadam 4,3 toneladas de mantimentos em Jaboticabal e região

Com a participação de 
mais de 90 voluntários 
de Ribeirão Preto, Sertão-
zinho, Jaboticabal e Mon-
te Alto, a 11ª edição do 
Dia Nacional da Coleta de 
Alimentos, realizada si-
multaneamente em todo 
o Brasil no último sábado 
(05/11), arrecadou 4,3 to-
neladas de produtos que 
serão destinados a entida-
des assistenciais. A ação 
aconteceu pelo 8º ano 
consecutivo na região e 
teve o objetivo de tornar 
mais felizes as festas de 
fi m de ano de quem tem 

menos condições fi nan-
ceiras. Tonin Superata-
cado e Savegnago Super-
mercados foram parceiros 
na arrecadação regional. 
Ao todo, somando as 56 
cidades participantes da 
campanha em todo o país, 

foram coletadas 143,8 
toneladas de mantimen-
tos. Na região, os itens – 
produtos não perecíveis 
como arroz, feijão, macar-
rão e óleo – foram doados 
a diferentes instituições, 
entre asilos, creches e ou-

tras. Na cidade de Ribei-
rão Preto, as entidades re-
ceberam os alimentos por 
meio do Programa Mesa 
Brasil, desenvolvido pelo 
Sesc (Serviço Social do 
Comércio). “A boa vonta-
de dos clientes dos super-

mercados parceiros, que 
ouviram nosso pedido e 
participaram da ação, foi 
surpreendente. O volume 
expressivo de doações 
confi rma a vocação soli-
dária da região”, afi rma 
a coordenadora Regional 
e membro do Amigos da 
Coleta de Ribeirão Preto, 
Carmen Justo.

Parceiros
O Dia Nacional da Cole-

ta de Alimentos na região 
também contou com o 
apoio de empresas e en-
tidades de fomento que 
fi nanciam todo o material 
utilizado. A campanha é 
promovida pela organi-
zação não governamen-
tal Companhia das Obras 
(CdO). Os parceiros regio-
nais são Colégio Marista, 

CVU (Centro de Volunta-
riado Universitário), São 
Francisco Saúde, Paróquia 
Cristo Ressuscitado (bair-
ro Lagoinha-RP), Savegna-
go Supermercados, Tonin 
Superatacado, Programa 
Mesa Brasil (Sesc), Centro 
Universitário Moura Lacer-
da (cursos de Pedagogia, 

Educação Física e Publici-
dade e Propaganda) e Mi-
lagre do Verbo Agência de 
Comunicação (Assessoria 
de Imprensa).

conhecimento. A atividade 
será mediada pelas docentes 
da unidade Ariela Polido e 
Angela Rosa.

Na terça-feira (22), o 
workshop Modelo Canvas 
ensinará como aplicar a 
ferramenta como estraté-
gia de negócios. O evento 
encerra com a palestra Pro-
cessos de Liderança e os 
Desafios no Ambiente Pro-
fissional, que abordará as 
metodologias e os desafios 
dos líderes no ambiente 
corporativo.

Para conferir a programa-
ção e se inscrever, acesse o 
Portal Senac: www.sp.senac.
br/jaboticabal. Outras in-
formações pessoalmente na 
unidade ou pelo telefone 
(16) 3209-2800. As vagas são 
limitadas. 

localizada ao lado do Hos-
pital e Maternidade Santa 
Isabel, outro espaço que 

também conta com obras 
com a assinatura da en-
genheira. “Trabalho com a 
Unimed há 18 anos e nesse 
período executamos várias 
obras, como o CTI e a Ma-
ternidade. Apesar de fun-
cionarem há muito tempo, 
a característica dos proje-
tos permanece inalterada”, 
comenta Vânia.

A fachada da Unimed 
24 horas foi personaliza-
da de acordo com a iden-
tidade da marca Unimed. 
Internamente, o local 
apresenta inúmeras van-
tagens para o público. 
“Nosso foco foi estruturar 
a Unimed 24 horas basea-
da em efi ciência e rapidez 
no atendimento aos clien-
tes, sem perder de vista o 
bem-estar dos colabora-
dores”, complementa.
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NOS MUNDOS NASCEM VIDAS
ção temporária de orienta-
ções, das verdades eternas, 
que caminham pelos tempos 
idos do crescimento espiri-
tual, nos ligando a princípios 
básicos do amor com perdão, 
da humildade e da união, 
num importante papel dentro 
da hierarquia de valores.       

O importante é vencer a 
ignorância, porque passamos 
por um atraso espiritual, que 
muitas vezes nos levam às 
trevas e ao mundo negativo. 
A cultura nos faz adiantar 
na evolução. Os caminhos 
se abrem, iluminados pelo 
amor, como fonte maior de 
entendimento, quando assu-
mimos nossas responsabili-
dades e deveres, a fi m de des-
cobrirmos os mistérios que 
nos envolvem, que temos que 
entender, usando os recursos 
necessários, adquirindo co-
nhecimentos e partirmos para 
a evolução. A vida transitória 
do planeta TERRA, dentro do 
relacionamento entre os dois 
planos, material e espiritual, 
nos alerta para entendermos 
que a reencarnação é fonte de 
verdade, que existe vida após 
o túmulo. O espírito é eterno, 
não morre, voltando ao corpo 
para vivermos novamente re-
encarnando.    

Tudo depende de nós. So-
mos trabalhadores que exer-
cem papeis importantes na 
família, onde a qualidade tem 
que vencer as más tendên-
cias, diferenças para todos se 

 A reencarnação é a volta do 
espírito ao corpo. Desencar-
nação é a saída do espírito do 
corpo, se libertando, voltando 
ao plano espiritual. É a vida no 
além túmulo. Percorremos vá-
rios mundos numa viagem em 
busca de novas experiências, 
esperanças, onde a evolução 
é restrita e própria para cada 
um. São trajetórias que se al-
teram com o passar do tem-
po, nas diferentes situações, 
lutando pela libertação das 
trevas e da ignorância. São no-
vos sonhos que nascem, com 
diferenças de merecimentos, 
dentro de um projeto de for-
mação religiosa, social e pro-
fana. Tudo depende de nós. 
No agora, surge uma luz, que 
não pode apagar o andamento 
dos trabalhos já executados, 
no decorrer das encarnações, 
que se sucedem de acordo 
com as necessidades, que 
aparecem e que precisam ser 
lapidadas e transformadas em 
realidades.                  

A família nos dá a forma-

unirem em torno do entendi-
mento mútuo, que leva cada 
um a uma crescente paz. A 
desunião nos leva a dores. O 
mundo das tentações requer 
de nós o orai e vigiai. Vigian-
do nossas ações, modos de 
viver no exemplo das lições 
evangélicas, de JESUS, perdo-
ando para ser perdoado.             

 A reforma se processa len-
tamente, de encarnação em 
encarnação. A felicidade é 
uma conquista que se conse-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Não seja injusto com si 
mesmo nem com o Espírito 
Santo. O diabo gosta dessa 
injustiça. Ele quer judiar de 
você com a autocondenação. 

 Monsenhor Jonas Abib

O perigo da autocondenação

O diabo sugestiona 
a você à 
autocondenação

gue depois de muito esforço, 
trabalho e dedicação. É o ago-
ra que tem início, para uma 
caminhada a longo prazo, 
onde passamos por provas 
ou expiações, de caráter de 
resgate de dívidas contraídas 
em vidas anteriores, em um 
passado que se vai longe.                     

AS LEIS DE DEUS SÃO PA-
TRIMONIOS ETERNOS, GRA-
VADOS NO LIVRO DE LUZ 
COM AMOR DE PERDÃO COM 
HUMILDADE

Você se atormenta, condena-
se, achando que não presta, 
que sua conversão não foi 
verdadeira, que suas raízes 
são péssimas, que você con-
tinua com seu mau gênio, 
suas más manias, seus peca-
dos de sempre.

Acredite sem ver. Quando 
se vê, não é mais fé. Como a 
adoração ao Santíssimo Sa-
cramento, você não vê nada, 
a não ser aquela hóstia no 
ostensório. Acontece o mes-
mo com a nossa vida, você 
não vê nada. Nunca estamos 
satisfeitos com o nosso ca-
minho de santidade. Graças 
a Deus! Quanto mais santos, 
mais santos queremos ser. 
Não compre mais subprodu-
to do diabo, que atormen-
ta sua cabeça e seu coração 
com acusações e cobranças. 
Pelo contrário, confi e em 
Deus! Seu irmão,

Senac oferece atividades gratuitas na Semana Um novo momento para a piscicultura

A CNBB E A PEC 241

O governador Geraldo Al-
ckmin assinou, no dia 1 de 
novembro, o decreto que lan-
çou as bases para um novo 
momento na piscicultura do 
Estado de São Paulo. Esta-
mos falando da produção de 
peixes e outros organismos 
como ostras e camarões, 
provenientes da aquicultura. 
Em resumo, simplifi camos 
os procedimentos de licen-
ciamento ambiental para fa-
cilitar essa importante ativi-
dade em nosso Estado.

O potencial econômico é 

Como de hábito, a CNBB 
resolveu alinhar-se aos par-
tidos de esquerda no com-
bate à PEC 241. Eu andava 
sentindo falta da CNBB opo-
sicionista, tão silenciosa nos 
longos anos de insucessos 
e malfeitos do PT. Aliás, du-
rante os mandatos petistas, 
a cada quatro anos, ao se 
aproximarem as eleições, os 
documentos publicados no 
site da Conferência com o 
título Análise de Conjuntura 
dedicavam-se a combater os 
argumentos e diagnósticos 
da oposição. Em outras pa-
lavras, disparavam desde a 
trincheira do governo. Estou 
chovendo no molhado, bem 
sei. 

O que interessa aqui é esta 
nota dos senhores bispos 
contra a PEC 241. Eis sua es-
sência: 

“A PEC 241 é injusta e se-
letiva. Ela elege, para pagar 
a conta do descontrole dos 
gastos, os trabalhadores e 
os pobres, ou seja, aqueles 

neladas/ano de peixe. Ótima 
produtividade.

O consumo humano de 
peixe no mundo é de 136,2 
milhões de toneladas/ano 
– sendo 66,6 milhões de to-
neladas oriundas da aquicul-
tura e 69,6 milhões de tonela-
das da atividade pesqueira. O 
consumo per capita mundial 
é de 19,2 kg, enquanto no 
Brasil é de 10,63 kg – há um 
mercado em crescimento.

Com relação à rentabilida-
de, a carne do pescado é mais 
valorizada nas exportações. 
Enquanto 35 mil toneladas 
geram US$ 234 milhões nas 
exportações, a carne bovina 
gera US$ 7,2 bilhões com a 
exportação de 1,5 milhão de 
toneladas. O Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) pretende 
mais que dobrar produção 
aquícola, chegando em 2020 
com uma geração de 2 mi-
lhões de toneladas/ano.

Além da importância na ali-
mentação, a aquicultura é uma 
atividade versátil que pode 
ser feita tanto por grandes 

princípio constitucional ou 
cláusula pétrea, como tal de-
clarada pelos constituintes 
originários (1988). Não é o 
caso. Corporações do Poder 
Judiciário, por exemplo, se 
insurgiram contra a PEC por 
outro viés, invocando o prin-
cípio da independência dos 
poderes, mas o STF já sinali-
zou que não concorda. O que 
esse corporativismo preten-
de é que a cabine dos passa-
geiros de primeira classe não 
balance quando o avião atra-
vessa zona de turbulência. 
A própria presidente do STF, 
ministra Carmen Lúcia, já se 
manifestou a favor da PEC e 
contra o argumento dos ma-
gistrados.

Quanto ao primeiro ponto 
da nota, a CNBB acompanha 
as críticas dos partidos de 
esquerda, que: 

1.    se esfalfaram na aná-
lise de consequências da PEC 
241 que supõem funestas 
exatamente aos setores que 
ela pretende proteger; 

enorme e superamos assim 
alguns entraves para que os 
aquicultores pudessem ge-
rar mais postos de trabalho 
e agregar mais valor a sua 
atividade. Com o novo de-
creto, o nosso governador in-
centivará esta que é a forma 
mais barata de produção de 
alimentos de proteína ani-
mal. Agora, após a edição do 
decreto, faremos uma roda-
da de reuniões pelo interior 
paulista, apoiada pela estru-
tura da CATI, para dissemi-
nar e orientar produtores so-
bre as normas para que eles 
possam se formalizar e se 
desenvolver.

A produção mundial de 
pescado é de cerca de 158 
milhões de toneladas ao 
ano, movimentando US$ 600 
bilhões – sendo US$ 136 bi-
lhões em exportações. Núme-
ro sete vezes maior do que 
os negócios de carne bovina 
e, no entanto, um hectare de 
terra pode gerar 0,12 tonela-
das/ano de carne, enquanto 
na mesma medida podem ser 
produzidas de 100 a 320 to-

que mais precisam do Estado 
para que seus direitos cons-
titucionais sejam garantidos. 
Além disso, benefi cia os de-
tentores do capital fi nancei-
ro, quando não coloca teto 
para o pagamento de juros, 
não taxa grandes fortunas e 
não propõe auditar a dívida 
pública.”

E também:
“A PEC 241 afronta a Cons-

tituição Cidadã de 1988. Ao 
tratar dos artigos 198 e 212, 
que garantem um limite mí-
nimo de investimento nas 
áreas de saúde e educação, 
ela desconsidera a ordem 
constitucional”.

 Comecemos por 
esta última. A CNBB susten-
ta uma tese surpreenden-
temente genérica. A de que 
se uma proposta de emen-
da à Constituição alterar 
preceito da Constituição 
ela é inconstitucional. Nes-
se caso, para que existiram 
tais propostas? Uma PEC só 
será inconstitucional se ferir 

empreendimentos como pelos 
pequenos - que conseguem 
no tanque-rede, ali no curso 
d’água, ou em seu viveiro esca-
vado, ter uma alternativa para 
agregar valor à propriedade e 
produzir mais riqueza.

Ao assinar o decreto, o 
governador lembrou que o 
documento é fruto de mui-
to trabalho para garantir a 
sustentabilidade, preservan-
do os recursos naturais, e 
estimular a atividade. Man-
tém a segurança jurídica, 
porque tira os produtores 
da informalidade e permite 
maior conhecimento para a 
formulação de melhores po-
líticas públicas. Alavanca o 
investimento, pois estimula 
a iniciativa privada a empre-
ender para que o setor cres-
ça. E garante a tecnologia e a 
pesquisa, que possibilitam o 
desenvolvimento.

Médico de formação, Ge-
raldo Alckmin ressaltou ain-
da que não há alimento me-
lhor do que o peixe, tanto que 
é a proteína animal que mais 
cresce no mundo em termos 

2.    dizem lutar por mais 
recursos à Saúde e à Educa-
ção, mas parecem não acei-
tar que esses recursos sejam 
suprimidos de outros seto-
res, ou seja, haverá que bus-
car nos ventos e nas estrelas 
os recursos que pretendem 
obter; 

3.    apenas como contra-
ponto e denúncia, trataram 
da não inclusão do setor fi -
nanceiro nos ônus da con-
tenção da despesa pública. 

Desconsideraram, neste 
particular, que os títulos do 
governo são adquiridos pela 
sociedade como forma de 
poupança e investimento. É 
o dinheiro para compra da 
casa, troca do automóvel, 
educação dos fi lhos, reserva 
para velhice, abertura de um 
negócio. As medidas que a 
CNBB pretende contra esses 
cidadãos fuga de capitais 
para outros ativos, redu-
ção ainda muito maior dos 
investimentos produtivos, 
seriíssimos problemas de fi -

de produção. São Paulo é o 
Estado com maior consumo 
de pescado no Brasil: detém 
o consumo e a comerciali-
zação de 70% da produção 
nacional e dos produtos im-
portados.

Ocupa a 5ª posição na 
produção pesqueira do País, 
com 53.173 toneladas/ano 
(Pesca + Aquicultura), e um 
valor aproximado de R$ 264 
milhões/ano. São 433 mu-
nicípios do Estado que têm 
propriedades com piscicul-
turas. Cerca de 40 mil é o 
número de pescadores ca-
dastrados ou em processo de 
cadastramento no Estado.

Esse crescimento encon-
tra no Estado águas propícias 
para navegar. Com a facili-
tação trazida pelo decreto, a 
aquicultura paulista tem con-
dições de utilizar as várias 
tecnologias disponíveis de-
senvolvidas pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento.

A nossa Câmara Setorial da 
Aquicultura é bastante ativa, 
temos mantido permanente 
contato com o conjunto de 

nanciamento para o governo, 
que redundariam em aumen-
to da taxa de juros e aprofun-
damento da recessão. Afi nal, 
não foi a irresponsabilidade 
fi scal que nos lançou no atu-
al cenário de difi culdades?

 Não é sensato recu-
sar racionalidade ao compor-
tamento dos agentes econô-
micos. Nenhum poupador 
poupa para suprir o Estado 
e suas funções. Nenhum in-
vestidor anda em busca de 
governos para socorrer ge-
nerosamente. Só fundos de 
pensão administrados por 
petistas investem em títu-
los públicos venezuelanos. 
Bobo é quem, pensando que 
o dinheiro é bobo, gasta mais 
do que pode. Agora, tanto os 
que se serviram politica e/
ou pessoalmente da gastan-
ça, e os que nada disseram 
contra ela, se introduzem no 
palco como zelosos defen-
sores do interesse público. 
O interesse público, hoje, 
se chama controle do gasto 

ÚLTIMA!

Sempre haverá uma últi-
ma vez, por isso devemos 
aproveitar todas as oportu-
nidades que Deus está dando 
neste momento. Não fi que 
preso no seu passado, nem 
deixe uma lembrança nega-

fi ca se culpando de um erro 
que ela cometeu no passado 
ou recente. Muitos têm caído 
nesta armadilha, e perderam 
uma vida inteiro, vivendo na 
miséria e no fracasso, e com 
medo de seguir em frente. 
Preferiram desistir de tudo e 
de todos, pensando ser o me-
lhor caminho, mas no fi nal, 
descobriram que não valeu 
a pena. Deveriam ter lutado, 
como os quatros leprosos que 
estavam sentados do lado de 
fora da cidade de Samaria. A 
cidade estava cercada, nin-
guém entrava e ninguém saia. 
A fome era tanto que eles co-
miam qualquer coisa. Os le-
prosos, conversando entre 

tiva te infl uenciar. Você po-
deria o melhor de Deus. Eu 
sempre digo que não pode-
mos mudar o nosso passado, 
mas podemos mudar o nosso 
futuro, ele está intacto. Deus 
não quer que você se pren-
da a nada que te faça infe-
liz, mas sim, que você confi e 
Nele com todo o seu coração. 
Muitas pessoas são infelizes, 
porque não conseguem per-
doar a si mesmo. O inimigo 
a usou para praticar uma mal 
ou fazer mal a alguém. Ela 
passa a vida toda se conde-
nando e pensando que para 
ela não tem mais jeito. Isso 
tudo é mentira do inimigo. 
Ele adora quando a pessoa 

si, disseram: se nós fi carmos 
aqui, iremos morrer, se for-
mos ao arraial dos inimigos, 
também morremos. Então, o 
que vamos fazer? Ficar sen-
tado esperando alguma coisa 
acontecer? Não! Vamos até o 
arraial dos inimigos. Nós não 
temos nada a perder. Eles to-
maram uma atitude e no meio 
do caminho, Deus fez com 
que os inimigos pensassem 
que fosse um grande exérci-
to. Os inimigos fugiram sem 
levar nada. Quando os le-
prosos chegaram, não viram 
ninguém. Eles comeram e be-
beram à vontade e voltaram 
à cidade e anunciaram que 
os inimigos haviam fugido (II 

Reis 7). Eles não tiveram um 
bom começo, mas tiveram um 
fi nal feliz. Por que tomaram 
uma atitude ao invés de fi ca-
rem se lamentado por ter um 
passado triste e amargurado. 
Eles se levantaram e segui-
ram em frente. Você também 
pode fazer o mesmo se qui-
ser mudar o seu futuro com 
a Poderosa Palavra de Deus. 
Não adianta fi car se culpan-
do. Não importa quem esteja 
certo ou errado. Deus está lhe 
abrindo um novo caminho, 
para você ser feliz. Acorde e 
não deixe esta oportunidade 
passar. Você já sofreu mui-
to. Até quando fi cará caído, 
sabendo que hoje você pode 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

mudar tudo. Faça como os le-
prosos: levanta-te e siga em 
frente, perdoe a quem você 
tem que perdoar, e perdoe a si 
mesmo. Esqueça as coisas que 
atrás fi caram e avance para 
aquelas que estão diante de 
você. Você vai descobrir como 
Deus  é bom e como o seu 
amor dura para sempre. Esta 
é a minha oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789.Ouça o nosso 
programa (A Verdade Da Pala-
vra). Diariamente Na Gazeta 
FM 107,9 das 05h30mim ás 
06h30mim e das 22h00mim 
ás 23h00mim Seg. a Sex. fa-
cebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com 

expressivo de 
 rma 
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entidades que representam 
esta extensa cadeia produti-
va e isto é essencial de ser 
mantido e aprimorado.

Por meio do nosso Institu-
to de Pesca (IP), empreende-
mos estudos sobre genética 
e reprodução, nutrição e ali-
mentação, processamento e 
conservação, sustentabilida-
de em aquicultura e pesca e 
tecnologia e estatística para 
controle de dados pesquei-
ros marítimos e continentais.

Com o Fundo de Expan-
são do Agronegócio Paulista 
(Feap), o Governo do Estado 
oferece linha de fi nanciamen-
to para a pesca continental 
de até R$ 100 mil por produ-
tor, com prazo de cinco anos 
e juros de 3% ao ano para 
piscicultura em tanques-rede 
ou convencional em viveiros 
e barragens.

Mais uma vez, o governa-
dor Geraldo Alckmin mostra 
o valor que dá ao nosso setor 
e cria uma alternativa para 
consolidar a produção agro-
pecuária do Estado de São 
Paulo.

público, segurança a quem 
empreende, gera empregos, 
renda e tributos. Ah! sobre 
a auditoria da dívida, basta 
perguntar ao PT como conse-
guiu quintuplicar em13 anos 
o compromisso que carrega-
mos.  

* Percival Puggina (71), mem-
bro da Academia Rio-Grandense 
de Letras, é arquiteto, empre-
sário e escritor e titular do site 
www.puggina.org, colunista de 
Zero Hora e de dezenas de jor-
nais e sites no país. Autor de 
Crônicas contra o totalitarismo; 
Cuba, a tragédia da utopia; Pom-
bas e Gaviões; A tomada do Bra-
sil. integrante do grupo Pensar+.

ASSOCIAÇÃO CORA CORALINA
Centro Jaboticabalense de Atividades Culturais e Artísticas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Entidade nos usos de suas atribuições legais e 
com base no estatuto, pelo presente edital convoca todos os sócios, 
membros da diretoria e Conselho Deliberativo para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 25 de novembro 
de 2.016 às 19h30 em promeira convocação nas dependências da 
Escola de Artes Professor Francisco Berlingieri Marino, sito à Rua 
Mizael de Campos, nº 202, nesta cidade, a fi m de deliberarem sobre 
as seguintes matérias da Ordem do Dia:

a) Eleição da nova Diretoria;
b) Outros assuntos de interesse da entidade.
Não havendo, na hora acima indicado, número legal de sócios 

para instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assem-
bléia será realizada após 30(trinta) minutos, no mesmo dia e local, 
em segunda convocação, com qualquer numero de sócios presentes.

Jaboticabal, 09 de novembro de 2016

BENEDITO CELSO PINHEIRO DE QUADROS
PRESIDENTE
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Shows e eventos em Jaboticabal podem ter que disponibilizar 
cabines sanitárias exclusivas para pessoas com de! ciência

Os organizadores de even-
tos e shows realizados no mu-
nicípio de Jaboticabal podem 
ter que disponibilizar insta-
lação de rampas ou elevado-
res de acesso aos camarotes e 
palcos, além de providenciar 
cabines sanitárias adaptadas 
para uso específi co e exclusi-
vo às pessoas com defi ciência. 
Isso porque, os vereadores da 
Câmara Municipal de Jabotica-
bal aprovaram por unanimida-
de, na segunda-feira (07/11), 
o Projeto de Lei nº 523/2016, 
que prevê essas obrigações. 
Além desta, outras seis pro-
posições foram igualmente 
aprovadas por unanimidade 
e dispensadas de 2ª discus-
são e votação. Os projetos se-
guem para sanção ou veto do 
prefeito municipal. A próxima 
sessão ordinária está prevista 
para dia 21 de novembro. 

Durante o Expediente, foi 
lido o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 48/2016, que altera 
a base de cálculo da Contri-
buição de Iluminação Pública 
(CIP). A proposta, encaminha-
da pelo Poder Executivo, prevê 
teto máximo de R$ 10,00 para 
consumo maior de 200KW/h 
para o nicho residencial e de 
R$ 20,00 para consumo maior 
que 500KW/h para o comercial 
e industrial. O projeto tem 20 
dias para ser incluído na pauta 
de votação.

Também foi lido e começa a 
tramitar, entre outros, o Proje-
to de Lei nº 542/2016, conhe-
cido como Lei Orçamentária 
Anual (LOA). A matéria estima 
a receita e fi xa a despesa do 
Município de Jaboticabal para 
o exercício de 2017. A LOA é 
o instrumento orçamentário 
que disciplina todas as ações 
do Governo Municipal e defi -
ne as prioridades contidas no 
Plano Plurianual e as metas 
que deverão ser atingidas em 
2017. É importante lembrar 
que nenhuma despesa públi-
ca pode ser executada fora do 
Orçamento. Os vereadores tem 

prazo de 15 dias para a apre-
sentação de emendas e, na 
sequência, a Comissão de Fi-
nanças e Orçamento deve emi-
tir parecer sobre as emendas 
dentro de 15 dias. Expirado o 
prazo, a matéria segue para 
votação em Plenário, que deve 
ser apreciada como item único 
da Ordem do Dia, conforme 
ditam os Artigos 220 e 222 do 
Regimento Interno.

Por sua vez, o projeto de ini-
ciativa popular protocolizado 
na Câmara, sobre alterações de 
dispositivos de repasse orça-
mentário ao Poder Legislativo 
e dos subsídios de vereadores, 
prefeito, vice-prefeito e secre-
tários, segue em tramitação na 
Comissão de Justiça e Redação 
quanto à constitucionalidade e 
legalidade da proposição.

TRIBUNA LIVRE – Antes da 
abertura da sessão ordinária, 
a Tribuna Livre foi utilizada 
por três populares. Matheus 
Felipe dos Santos, que pediu 
celeridade na avaliação do 
projeto de iniciativa popular; 
Luiz Rinhel, que falou sobre a 
tarifa do pedágio e a Contri-
buição de Iluminação Pública; 
e Gisele Guerreiro, que discor-
reu sobre o mal da corrupção 
e a importância de ações nas 
áreas de saúde, educação e se-
gurança.

Manifestações, que não ti-
veram como objetivo as pau-
tas de votação do dia, ocorre-
ram ao longo de toda a sessão. 
Apesar do Regimento Interno 
da Câmara Municipal prever 
a proibição de manifestações 
durante sessões plenárias, se-
jam a favor ou contra, como 
ocorre em todas as Casas Le-
gislativas do país, os vereado-
res decidiram não interferir e 
permitir os gritos de ordem, 
focando na votação do que es-
tava previsto na Ordem do Dia. 

Alguns manifestantes ten-
taram tumultuar a reunião 
plenária com perguntas diri-
gidas aos vereadores durante 
o curso da sessão ordinária. 

No entanto, conforme dita o 
Regimento Interno, a sessão 
ordinária do Poder Legislati-
vo é o momento legítimo da 
reunião daqueles que foram 
eleitos para representar a po-
pulação. Enquanto a Tribuna 
Livre é um mecanismo para 
que a população se expresse 
da tribuna, a reunião plená-
ria, por sua vez, é o momento 
exclusivo de deliberação dos 
representantes eleitos, que 
devem tomar suas posições e 
votar, como em qualquer Casa 
Legislativa do país. Também 
não há registros de que os 
manifestantes tenham procu-
rado anteriormente à sessão 
o Presidente da Câmara para 
conversas sobre quaisquer 
dúvidas ou questionamentos 
sobre o projeto de iniciativa 
popular e outras afi ns. Sem 
cair nas provocações de alguns 
manifestantes, os vereadores 
seguiram a sessão normalmen-
te. A íntegra da sessão ordi-
nária está disponível no site 
tv.camarajaboticabal.sp.gov.
br.

Importante lembrar que a 
Câmara Municipal de Jabotica-
bal está aberta das 7h30 às 11h 
e das 13h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, para receber qual-
quer cidadão ou movimento 
social que queira de fato dia-
logar com os vereadores sobre 
assuntos de interesse de Jabo-
ticabal. Conversas e debates 
sobre quaisquer assuntos ou 
projetos que sejam, devem ser 
feitos antes das sessões plená-
rias, por meio de pedidos de 
reuniões com parlamentares 
ou comissões permanentes, ou 
em audiências públicas.

Confi ra o que foi votado e 
aprovado na sessão de segun-
da-feira (07/11):

Projeto de Lei nº 501/2016, 
que prevê alterações na Lei 
que concede benefício tempo-
rário de ajuda fi nanceira aos 
jovens inseridos em Progra-
ma de Acolhimento Institucio-
nal (abrigo) que alcançaram a 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

 O Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade 
Filarmônica “Pietro Mascagni” de Jaboticabal, com sede à Ave-
nida Benjamin Constant, nº 88, Centro, nesta cidade e comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 
50.381.458/0001-06, Inscrição Estadual 391.005.564.110, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca os associa-
dos proprietários de Títulos Patrimoniais, quites até novembro de 
2016, no uso e gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se 
em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na sede 
social, situada à Avenida Benjamin Constant, nº 88, Centro, nesta 
cidade e comarca de Jaboticabal, no dia 11 de dezembro de 2016 
(domingo); obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para a 
sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determi-
na o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 09:00 (nove) 
horas com a presença de no mínimo 50 (cinquenta) associados; 
02) em segunda convocação: às 10:00 (dez) horas com qualquer 
número de associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
1. Abertura dos trabalhos e constituição da Mesa;
2. Eleições dos membros da Diretoria e Conselho Deliberativo 

para o biênio de 2017-2018.
3. Leitura do relatório e prestação de contas da Diretoria;
4. Apuração dos votos e proclamação dos eleitos para a Direto-

ria e Conselho Deliberativo.

  Quando da instalação da Assembleia Geral e constitui-
ção da Mesa, havendo apenas uma chapa inscrita, a eleição será 
por aclamação. Havendo mais de uma chapa inscrita, a eleição 
será obrigatoriamente, por voto secreto e a sessão de votação se 
estenderá até às 16:00 horas, quando então terá início a apuração 
dos votos com a proclamação dos eleitos, encerrando-se a Assem-
bleia.

  A Diretoria será composta por 10 (dez) membros titula-
res: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Te-
soureiro, Diretor Jurídico, Diretor de Patrimônio, Diretor Social, 
Diretor de Esportes e Diretor de Relações Públicas. O Conselho 
Deliberativo será constituído por 10 (dez) membros titulares e 05 
(cinco) suplentes.

 São elegíveis para a DIRETORIA e CONSELHO DELI-
BERATIVO, associados portadores de títulos patrimoniais, maio-
res de 18 anos, que façam parte do quadro associativo há mais de 
03 (três) anos na data da apresentação da chapa para o registro. 
Somente poderão concorrer chapas completas, devidamente re-
gistradas na Secretaria do Clube, até o dia 02 de dezembro de 
2016.

 As normas estatutárias referentes às eleições encontram-
se a disposição dos interessados na Secretaria da Sociedade Filar-
mônica “Pietro Mascagni” de Jaboticabal.

 O presente edital está sendo publicado na imprensa local 
e afi xado no lugar de costume na sede social.

Jaboticabal, 10 de novembro de 2016.

LUIZ FERNANDO TREVISAN
Presidente do Conselho Deliberativo

maioridade e que não foram 
colocados em família substitu-
ta e nem regressaram a família 
de origem ou extensa para que 
possam ter condições dignas 
de moradia, alimentação, ma-
nutenção, a fi m de manterem 
suas vidas (n° 4.074, de 14 de 
julho de 2.010);

Projeto de Lei nº 517/2016, 
que autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a permu-
tar bem imóvel municipal sem 
retorno de numerário; 

Projeto de Lei nº 523/2016, 
de autoria do vereador Jan 
Nicolau, que dispõe sobre a 
instalação de acessos a ca-
marotes e palcos e, de ca-
bines sanitárias às pessoas 
portadoras de necessidades 
especiais nos eventos/shows 
realizados no município de 
Jaboticabal; 

Projeto de Lei nº 535/2016, 
que revoga a Lei nº 4.740, de 
15 de dezembro de 2.015, que 
concedeu por 10 anos o uso do 
campo de futebol, arquibanca-
da e vestiários do Centro Es-
portivo “Prof. Antônio Mônaco” 
à Associação Jaboticabal Atlé-
tico.

Projeto de Lei Complemen-
tar nº 47/2016, que dá nova 

Idade 
palco 
ta 
Associação 
Animais 
to 
(12), a partir das 19h30. 

destinados 
que 
doações 
e recursos dos próprios 
membros 
segundo 
presidente 
Barbieri.

redação aos incisos X e XI, do 
Art. 50, do Código Tributário 
do Município de Jaboticabal, 
buscando facilitar a compreen-
são e aplicação da isenção do 
IPTU onde benefi cie o proprie-
tário/mutuário que adquire 
unidade habitacional para fi ns 
de moradia através dos empre-
endimentos habitacionais de 
interesse social; 

Projeto de Lei nº 538/2016, 
que cria o Fórum Municipal de 
Educação; 

Projeto de Lei nº 540/2016, 
de autoria do vereador Prof. 
João Roberto, que institui 
a Semana Municipal de Pre-
venção à Síndrome Alcoólica 
Fetal, a ser realizada anual-
mente na semana do dia 9 de 

setembro, onde se comemora 
o Dia Mundial de Prevenção e 
Conscientização da síndrome 
mencionada.
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Com disputa de cinturão feminino, Jabuka Fight 
chega à sua quinta edição

Evento tem registrado aumento de público em todos os anos
Por Alexandre Rocha
Os amantes de Muay ! ai 

e MMA já têm compromis-
so marcado para a próxima 
sexta-feira (18), às 20h30. A 
5ª edição do Jabuka Fight 
deve receber grande públi-
co na Estação de Eventos 
Cora Coralina e brindá-los 
com grandes combates.

Estão programadas para 
a noite 10 lutas, sendo três 
delas disputas de cinturão. 
A novidade desta edição é 
a disputa do cinturão femi-

nino de Muay ! ai. Vários 
atletas do Estado de São 
Paulo estarão presentes, 
cinco deles de Jaboticabal: 
Ney Figueiredo, detentor 
do cinturão na categoria 
Muay ! ai, Rafaela Servi-
done, ! iago Cozzi, Gui-
lherme Antonichelli e Or-
lando Figueiredo.

Para o organizador, De-
metro Borges, o evento tem 
crescido desde sua primei-
ra edição, em 2012. Mais 
de mil pessoas estiveram 

presentes na última edição, 
em 2015, e a expectativa é 
de que este ano o número 
aumente ainda mais. “O 
publico é maior a cada rea-
lização. Desta vez não será 
diferente e a casa estará 
cheia, com certeza”, a/ rma.

A dedicação da equipe 
DBF e o apoio dos patroci-
nadores são fundamentais 
para o evento continuar 
crescendo em Jaboticabal 
e, futuramente, alçar voos 
maiores na região, segundo 

Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

O mulher

Você gosta de 
me esnobar, pas-
sa perto de mim 
e vira pro outro 
lado, somente 
para zombar.

Assim você 
arrebenta com 
esse coração 
que só sabe te 
amar!!!

Ooo vichii, vi-
chii, vichee!!!

Em Brasília, deputados Léo Oliveira e Baleia Rossi trabalham 
para recolocar internacionalização do aeroporto Leite Lopes 

como prioridade do Governo Federal
PALAVRA DO DEPU-

TADO LÉO OLIVEIRA:
“Saímos de Brasília como 

uma boa notícia para nossa 
região. A questão do aero-
porto Leite Lopes não está 
encerrada e vamos conti-
nuar lutando para as obras 
saírem do papel de forma 
prioritária. Contamos com 
o apoio e compromissos 
do presidente Michel Te-
mer. Estamos trabalhando 
para que essa novela tão 
longa e dura tenha um fi -
nal feliz.” 

O deputado estadu-
al Léo Oliveira se reu-
niu na segunda-feira 
(07/11/2016) com o Pre-
sidente da República, Mi-
chel Temer, no Palácio do 
Planalto em Brasília-DF. 

A pauta foi a solicitação 
para recolocar as obras 
de internacionalização 
do aeroporto Leite Lopes 
de Ribeirão Preto como 
prioritária do Governo Fe-
deral. A reunião também 
contou com participação 
do deputado federal Ba-
leia Rossi. 

RESULTADO DA REU-
NIÃO:

O Presidente da Repú-
blica, Michel Temer, ga-
rantiu que vai se reunir 
com o ministro dos Trans-
portes, Maurício Quintella 
Lessa, e solicitar revisão 

da decisão anterior. 
Em setembro deste ano, a 

pasta anunciou que o aero-
porto da nossa cidade não 
está em lista prioritária. O 
atual projeto prevê R$ 166 
milhões em obras aeropor-
tuárias, a serem bancadas 

pela União, além de R$ 90 
milhões em desapropria-
ções de aproximadamente 
390 mil metros quadrados 
para viabilizar a ampliação 
da pista e a adequação do 
sistema viário no entorno 
do aeroporto.

Secretaria de Comunicação Social – SECOM – 07/11/2016

3ª Festa do Botecão arrecadará recursos para a APA
Evento é neste sábado (12)

Por Alexandre Rocha
O Clube da Terceira 

Idade de Jaboticabal será 
palco da 3ª edição da fes-
ta Botecão, em prol da 
Associação Protetora dos 
Animais (APA). O even-
to acontece neste sábado 
(12), a partir das 19h30. 

Todos os recursos serão 
destinados à associação, 
que tem se mantido com 
doações de colaboradores 
e recursos dos próprios 
membros da diretoria, 
segundo informou a vice-
presidente da APA, Valéria 
Barbieri.

Segundo ela, a maior di-
fi culdade hoje é na compra 
de anestésicos, item consi-
derado de alto custo, e que 
é utilizado nas castrações. 
“Batemos todos os recor-
des este ano. Já castramos 
quase três mil animais. 
Mesmo com as difi culda-
des não podemos deixar 
esse trabalho parar”, afi r-
mou Valéria.

O evento contará com 
parcerias de vários seg-
mentos e deve oferecer 
um cardápio diverso em 
gastronomia e entrete-
nimento para crianças e 

adultos. Haverá música 
ao vivo e DJ e sorteio de 
vários brindes. O ingres-
so será vendido no local a 
R$5 + um litro de leite ou 
1kg de ração.

“O evento conta com 

parcerias muito boas e 
estará imperdível. Fica o 
convite para a população 
de Jaboticabal compa-
recer e nos ajudar nesta 
causa”, fi nalizou.

ONG SOS promove 1ª Festa do Pastel

Por Alexandre Rocha
Neste sábado (12), a 

partir das 10h, a orga-
nização não-governa-
mental (ONG) Serviço de 
Obras Sociais (SOS) re-
aliza a 1ª Festa do Pas-

Evento marca reativação da organização

tel, no Centro de Recu-
peração de Alcoólatras 
(CEREA) de Jaboticabal. 
Todos os recursos serão 
revertidos para a organi-
zação, que retoma suas 
atividades após três anos 

e meio inativa.
Em outubro, membros 

e colaboradores estive-
ram engajados na venda 
antecipada. A entrega 
acontecerá até as 13h e 
também será possível 
adquirir os pasteis no 
local. Uma fi cha no valor 
de R$10 dá direito a três 
unidades (carne ou quei-
jo). 

Para o presidente da 
ONG SOS José Roberto de 
Simoni, a realização do 
evento é o ponto de par-
tida para uma nova fase 
que está sendo iniciada. 
“Estamos reativando a 
ONG e, como sabemos, 
todo início está longe de 
ser fácil. Eventos como 
esse são fundamentais 

para arrecadarmos fun-
dos para começar os pro-
jetos já estruturados”, 
afi rmou.

Segundo Simoni, a par-
ticipação dos colabora-
dores foi essencial para 
a promoção do evento. 
“Gostaria de agradecer 
a todos que ajudaram a 
vender antecipadamente 
e àqueles parceiros que 
fi zeram doações de man-
timentos. Sem essas pes-
soas não seria possível 
recomeçar”, disse.

A ONG SOS está sedia-
da na Av. Duque de Ca-
xias, 1466, Sorocabano. A 
entrega dos pasteis será 
feita no CEREA, que está 
localizado na Rua Ayrton 
Senna, 435, Santa Luzia.

Demetro. “A galera pode 
esperar o mesmo empenho 
de sempre da comissão or-
ganizadora. Teremos um 
grande espetáculo”, disse.

Os ingressos estão sen-
do vendidos no Centro de 
Treinamento DBF, AP Mó-
veis, Naka Gym e Pizzaria 
Cascata. O valor é R$10 + 
1 litro de leite e/ou R$250 
mesa para quatro pessoas. 
Mais informações pelos 
telefones: (16) 99115-3689 
ou (16) 99727-9550.
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PROJETO DE LEI Nº 542/2016

Estima a Receita e fi xa a Despesa do Município 
de Jaboticabal para o exercício de 2017.

 
Art. 1º  O Orçamento do Município de Jaboticabal para o exercício de 2017, estima a Receita e fi xa a 

Despesa em R$262.779.479,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, setecentos e setenta e nove mil e quatro-
centos e setenta e nove reais), abrangendo a Administração Direta e Indireta, discriminado pelos anexos desta 
Lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, 
da Lei nº 4.320/64, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício de 2017.

Parágrafo Único. A Receita Estimada do Município de Jaboticabal, no valor de R$262.779.479,00 
(duzentos e sessenta e dois milhões, setecentos e setenta e nove mil e quatrocentos e setenta e nove re-
ais), acrescida das contas redutoras correspondentes às retenções para o Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Educação – FUNDEB, no valor de 
R$19.805.514,00 (dezenove milhões, oitocentos e cinco mil e quinhentos e quatorze reais), resulta no mon-
tante de R$282.584.993,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil e novecentos 
e noventa e três reais).

Art. 2º  A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especifi cações constantes 
dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320/64, Artigo 2º, §1º, I)

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Poder Executivo  
1 – Receitas Correntes                                 235.880.347,00
1.1 – Receita Tributária                  55.331.926,00 
1.2 – Receita de Contribuições     4.776.000,00 
1.3 – Receita Patrimonial                    1.397.791,00 
1.6 – Receita de Serviços                       663.343,00 
1.7 – Transferências Correntes 162.602.249,00 
1.9 – Outras Receitas Correntes   11.109.038,00 
2 – Receitas de Capital                                     7.700.550,00
2.2 – Alienação de Bens                    2.266.000,00 
2.4 – Transferências de Capital     5.404.550,00 
2.5 – Outras Receitas de Capital          30.000,00 
Receita própria                                                 243.580.897,00
7 - Receita Intra-orçamentária                                    1.780.774,00
Sub-total                                                 245.361.671,00
(-)  Contas redutoras do FUNDEB                    19.805.514,00
Total                                                                 225.556.157,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
2.1 - SAAEJ - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal
1 – Receitas Correntes                                   21.204.000,00
1.1 – Receita Tributária                       127.500,00 
1.3 – Receita Patrimonial                         60.100,00 
1.6 – Receita de Serviços                  18.058.600,00 
1.9 – Outras Receitas Correntes     2.957.800,00 
2 – Receitas de Capital                                          46.000,00
2.2 – Alienação de Bens                           1.000,00 
2.4 – Transferências de Capital          25.000,00 
2.5 – Outras Receitas de Capital          20.000,00 
Receita própria                                                  21.250.000,00
7 - Receita Intra-orçamentária                     1.750.000,00
Total                                                                 23.000.000,00

2.2 - Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal - SEPREM
1 – Receitas Correntes                                   17.741.096,00
1.2 – Receita de Contribuições   10.671.096,00 
1.3 – Receita Patrimonial                    5.116.000,00 
1.9 – Outras Receitas Correntes     1.954.000,00 
Receita própria                                                   17.741.096,00
7 - Receita Intra-orçamentária Corrente     26.667.292,00
Total                                                                  44.408.388,00

2.3 - Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE
1 – Receitas Correntes                                          13.000,00
1.3 – Receita Patrimonial                           3.000,00 
1.7 - Transferências Correntes          10.000,00 
Receita própria                                                          13.000,00
Total                                                                         13.000,00

3- TOTALIZAÇÃO
Receita escritural                                                               292.977.545,00
( - ) Receita Intra-orçamentária                                   30.198.066,00
Total                                                                              262.779.479,00

Art. 3º  A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros inte-
grantes desta Lei, e a dos Órgãos da Administração Indireta, desdobrada em seus respectivos orçamentos, 
aprovados por Decretos do Poder Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Administração Direta 
01 – Legislativa                                                                   9.778.000,00
02 – Judiciária                                                                      331.800,00
03 – Essencial à Justiça                                                    1.379.619,00
04 – Administração                                                  30.551.812,00
06 – Segurança Pública                                                    2.226.500,00
08 – Assistência Social                                                    8.095.690,00
10 – Saúde                                                                 63.497.675,00
11 – Trabalho                                                                        52.000,00
12 – Educação                                                                 60.583.712,00
13 – Cultura                                                                   3.649.500,00
15 – Urbanismo                                                                 15.324.450,00
16 – Habitação                                                                      110.000,00
17 – Saneamento                                                                      513.000,00
18 – Gestão Ambiental                                                       579.400,00
20 – Agricultura                                                                   2.164.000,00
22 – Industria                                                                   1.165.000,00
23 – Comércio e Serviços                                                       872.200,00
25 – Energia                                                                   4.776.000,00
26 – Transporte                                                                   2.127.650,00
27 – Desporto e Lazer                                                    1.515.500,00
28 – Outros Encargos Especiais                                   12.540.600,00
99 – Reserva de Contingência                                     2.076.855,00
Sub-total                                                                               223.910.963,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias                                   25.916.066,00
Total                                                                               197.994.897,00
 
Administração Indireta 
09 – Previdência Social                                                  43.624.000,00
17 – Saneamento                                                                 21.795.000,00
27 – Desporto e Lazer                                                    1.656.194,00
28 – Outros Encargos Especiais                                     1.725.000,00
99 – Reserva de Contingência                                        266.388,00
Sub-total                                                                                69.066.582,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias                                    4.282.000,00
Total                                                                                64.784.582,00
 
Total Geral                                                               262.779.479,00

2 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Administração Direta 
Câmara Municipal de Jaboticabal                                    9.928.000,00
Prefeitura Municipal de Jaboticabal                                213.982.963,00
(-) Operações Intra-orçamentárias                                  25.916.066,00
Total                                                                              197.994.897,00
Administração Indireta 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal 23.000.000,00
Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal  - SEPREM                44.408.388,00
Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE                                                  1.658.194,00
Sub-total                                                                                                                           69.066.582,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias                                                                               4.282.000,00
Total                                                                                                                           64.784.582,00
 
Total Geral                                                                                                          262.779.479,00

3 – POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Administração Direta 
 
Poder Legislativo 
01 – Câmara Municipal de Jaboticabal                                                                9.928.000,00
 
Poder Executivo 
02-01 – Secretaria Municipal de Governo                                                                4.821.657,00
02-02 – Secretaria Municipal de Planejamento                                                                2.664.500,00
02-03 – Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos                                                 1.711.419,00
02-04 – Secretaria Municipal de Administração                                                              15.148.200,00
02-05 – Secretaria Municipal de Fazenda                                                              20.762.355,00
02-06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer                66.332.212,00
02-07 – Secretaria Municipal de Saúde                                                              63.497.675,00
02-08 – Secretaria Municipal de Assistência Social                                                 7.297.890,00
02-09 – Secretaria Municipal de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente                  2.743.400,00
02-10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                               24.837.600,00
02-11 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo                                 2.089.200,00
02-12 – Reserva de Contingência                                                                               2.076.855,00
Soma - Poder Executivo                                                                                          213.982.963,00
Sub-total                                                                                                                         223.910.963,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias                                                                             25.916.066,00
Total                                                                                                                         197.994.897,00
Administração Indireta 
SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal                                22.770.000,00
Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal  - SEPREM                 44.374.000,00
Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal  - FAE                                                  1.656.194,00
Reserva de Contingência                                                                                                  266.388,00
Sub-total                                                                                                                           69.066.582,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias                                                                               4.282.000,00

Sub-total                                                                                                            64.784.582,00
Total                                                                                                                         262.779.479,00
 

Art. 4º  O orçamento da despesa da Administração Indireta poderá ser expandido na unidade que 
ocorrer excesso, até o limite da efetiva arrecadação.

Art. 5º  A Administração Direta fi ca autorizada a realizar transferências fi nanceiras para as entidades 
de Administração Indireta, quando necessário, para atender despesas da execução orçamentária devidamente 
caracterizadas, devendo as unidades gestoras participantes do procedimento efetuarem registros das transfe-
rências concedidas e recebidas,  em contas específi cas de resultado.

Art. 6º Os saldos das transferências fi nanceiras deverão, de forma permanente, manter igualdade en-
tre as movimentações concedidas e recebidas nas unidades gestoras concedentes e recebedoras e, deverão 
também, ser destacados nas demonstrações contábeis de cada órgão e Poder, para que em nível consolidado, 
tais saldos se compensem, tornando nulos seus efeitos nas demonstrações contábeis consolidadas.

Art. 7º  O orçamento da Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal – EMURJA será fi nanciado 
com recursos próprios, e complementado com recursos do Tesouro Municipal, quando necessário.

Art. 8º  O Poder Executivo fi ca autorizado a:
I – abrir durante o exercício fi nanceiro créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) 

do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/1964, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2017, sem onerar os créditos destinados a suprir insufi ciência nas dotações de despesas à conta de re-
cursos vinculados e de receitas próprias de autarquias;

II – realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva 
de Contingência, em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III – sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fi ca o Poder Executivo autorizado a transferir 
recursos entre elementos de despesa, total ou parcialmente, dentro de uma mesma categoria de programação, 
nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal;

IV – realizar, com autorização do Poder Legislativo, operações de créditos para programas governa-
mentais, até o limite permissível pela legislação federal.

V - Criar vínculos nas dotações orçamentárias, quando necessário, para evidenciar a aplicação de 
recursos a eles inerentes, de acordo com as fontes de recursos disponíveis.

§1º  A autorização de que trata o Inciso I deste artigo, não pode onerar o limite nele previsto, nos casos 
de suprir insufi ciências nas dotações orçamentárias relativas a inativos e pensionistas, dívida pública, débitos 
constantes de predatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. 

§2º  A categoria de programação de que trata o inciso III  refere-se às despesas com a mesma classifi -
cação institucional e funcional programática, e que pertençam à mesma unidade executora.

§3º  As despesas empenhadas e não pagas até o fi nal do exercício de 2016 serão inscritas em restos 
a pagar, e, terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos 
limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

§4º  A disposição contida no parágrafo anterior, se aplica também, à execução orçamentária dos exer-
cícios de 2014 e 2015.

§5º  As alterações previstas neste artigo deverão  ser ajustadas no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Art. 9º  Os valores monetários dos programas e ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2017, e o Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2014/2017, fi cam 
automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei.

Art. 10.  O Poder Executivo fi xará diretrizes para a execução deste Orçamento, visando o perfeito 
equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada.

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, com seus dispositivos também aplicados aos 
órgãos da administração indireta, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 24 de outubro de 2016.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

É com satisfação que passamos às mãos de Vossa Excelência, a fi m de ser submetido à apreciação 
dessa Egrégia Câmara de Vereadores, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento anual para o 
exercício de 2017. 

O presente projeto de lei foi elaborado de acordo com as disposições constantes do Plano Plurianual 
do Município para o quadriênio 2014 a 2017, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, observando-se os 
princípios estabelecidos no artigo 165, §8º, da Constituição Federal, artigo 5º, da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000, artigo 2º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal.

Em conformidade com a legislação vigente, a proposta orçamentária contém a discriminação da receita 
e da despesa de forma a evidenciar a política econômica e fi nanceira e o programa de trabalho do Governo 
Municipal, obedecendo aos princípios da unidade, universalidade e anualidade. Tanto para a Administração 
Direta quanto para a Administração Indireta, a receita é demonstrada por Fontes de Recursos e a despesa 
por Funções de Governo, Órgãos da Administração e Unidades Executoras. Todos os detalhamentos exigidos 
estão demonstrados nos anexos que integram a proposta.

O Orçamento da Administração Direta estima a Receita para o exercício de 2017 em R$223.775.383,00, 
que somado ao valor da Receita Própria da Administração Indireta de R$39.004.096,00, perfaz um valor global 
de R$262.479.779,00

A elaboração do Orçamento do Município evidenciou o perfeito equilíbrio entre a Receita e a Despesa, 
provendo os setores administrativos em geral de dotações para manutenção e investimentos dentro das pos-
sibilidades orçamentárias, e sem prejuízo dos serviços e encargos de natureza continuada.

A receita prevista foi formulada inteiramente com base em parâmetros reais, sem supervalorizações, 
considerando a tendência econômica atual e observadas as características e peculiaridades locais, sendo 
o valor orçado compatível com a média da receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses e com 
aquelas arrecadadas nos exercícios anteriores.
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RUBENS SOTELO HENRIQUE ME, torna público que re-
cebeu da CETESB, a Licença de Operação Renovação de Nº 
52002017, válida até 30/09/2020 para fabricação de Amendoim 
Descascado, sito à Rua Dr. José Antônio Miziara, 581, bairro Dis-
trito Industrial José Ap. Thomé. CEP. 14.874-002 Jaboticabal/SP.

ANA ALICE DE MORAES SESSO, Torna público, que Re-
quereu na CETESB  a Renovação da Licença de Operação para 
a Atividade de Fabricação de Gelo Comum, sito à rua Dr. Camil 
Kenan nº 179 - Parque Jaqueline - Jaboticabal/SP.

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM TRANSPORTES

RODOVIÁRIOS DE JABOTICABAL

Extensão de Base Territorial: Ariranha, Cândido Rodrigues, 
Fernando Prestes, Jaboticabal, Monte Alto, Pirangi, Santa Adélia, 
Taiaçú, Taiuva, Taquaritinga e Vista Alegre do Alto.

Rua Juca Quito nº 711, Fone/Fax (16) 3209.3141
CNPJ 57.713.471/0001-64 - CEP. 14870-260 - Jaboticabal/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

         Pelo presente edital, fi cam convocados todos os associa-
dos deste Sindicato e de sua extensão de base territorial: Ariranha, 
Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Jaboticabal, Monte Alto, 
Pirangi, Santa Adélia, Taiaçú, Taiuva, Taquaritinga e Vista Alegre 
do Alto, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 20 de Novembro 
de 2016, as 8:00 (oito) horas, em primeira convocação, a ser rea-
lizada no Auditório de Reuniões e Assembleias “Aristeu Breda”, 
localizado na Av. 13 de Maio nº 115, nesta cidade de Jaboticabal, 
para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia:

 I. Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior;

II. Apresentação e leitura do Relatório de Atividades da Dire-
toria, referente ao exercício de 2015, com o Parecer do Conselho 
Fiscal;

III. Leitura e aprovação do Balanço Financeiro de 2015, com o 
Parecer do Conselho 

Fiscal;

         De acordo com a alínea “B” do artigo 524 da Consolidação 
das Leis do trabalho, as deliberações sobre a tomada de aprovação 
das contas apresentadas pela Diretoria, serão feitas por escrutínio 
secreto. No caso de não haver número legal para a realização da 
Assembleia ora convocada, fi ca marcada outra para 1 (uma) hora 
após, no mesmo dia e local e que será realizada com qualquer nú-
mero de associados presentes.

 
Jaboticabal, 10 de Novembro de 2016.

VALDENIR OSCAR BONATTI
PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM TRANSPORTES

RODOVIÁRIOS DE JABOTICABAL

Extensão de Base Territorial: Ariranha, Cândido Rodrigues, 
Fernando Prestes, Jaboticabal, Monte Alto, Pirangi, Santa Adélia, 
Taiaçu, Taiuva, Taquaritinga e Vista Alegre do Alto.

Rua Juca Quito nº 711, Fone/Fax (16) 3209.3141
CNPJ 57.713.471/0001-64 - CEP. 14870-260 - Jaboticabal/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

         Pelo presente edital, fi cam convocados todos os associa-
dos deste Sindicato e de sua extensão de base territorial: Ariranha, 
Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Jaboticabal, Monte Alto, 
Pirangi, Santa Adélia, Taiaçu, Taiuva, Taquaritinga e Vista Alegre 
do Alto, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 27 de Novembro 
de 2016, às 8:00 (oito) horas, em primeira convocação, a ser rea-
lizada no Auditório de Reuniões e Assembleias “Aristeu Breda”, 
localizado na Av. 13 de Maio nº 115, nesta  cidade de Jaboticabal, 
para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte Or-
dem do Dia: 

 I. Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia ante-
rior;

II. Leitura, discussão e aprovação da Suplementação ao Orça-
mento Financeiro de 2016;

III. Deliberar sobre a Previsão Orçamentária para o exercício 
de 2017, instruída com as Peças Contábeis, conforme o artigo 550 
da Consolidação das Leis do Trabalho e artigo 16, inciso III do 
Estatuto Social do Sindicato;

IV. Parecer do Conselho Fiscal.

         De acordo com o Estatuto Social da entidade e alínea “B” 
do artigo 524 da Consolidação das Leis do trabalho, as delibera-
ções sobre a tomada de aprovação das contas apresentadas pela 
Diretoria, serão feitas por escrutínio secreto. No caso de não haver 
número legal para a realização da Assembleia ora convocada, fi ca 
marcada outra para 1 (uma) hora após, no mesmo dia e local e que 
será realizada com qualquer número de associados presentes.

 
Jaboticabal, 10 de Novembro de 2016.

VALDENIR OSCAR BONATTI
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

(continuação do Projeto de Lei nº 542/2016)

Dessa forma, é preciso evidenciar que o valor do orçamento para 2017 de R$262.779.479,00 é 6,27% 
menor que o orçamento de 2016, este R$280.347.458,00.

As transferências correntes líquidas no valor de R$142.796.735,00, representam  54,34% da estima-
tiva total da proposta orçamentária de R$262.779.479,00, e formam a base principal das fontes de receita do 
orçamento, refl etindo o atual sistema tributário nacional. Destaca-se ainda, as transferências de capital no 
valor de R$5.404.550,00, que representam 2,06% da receita total estimada.

Com referência a Receita escritural prevista, no valor de R$292.977.545,00 cabe observar que 
R$30.198.066,00 abrangem as Receitas Intra-Orçamentárias, que são operações realizadas entre entidades 
da mesma esfera governamental. Trata-se da circulação de recursos fi nanceiros nas unidades gestoras do 
orçamento, quando a despesa de uma unidade gera a receita de outra unidade, sendo neste caso as despe-
sas da Prefeitura Municipal, Autarquias,  Fundação e Câmara Municipal, e o Serviço de Previdência, Saúde e 
Assistência Municipal – SEPREM, referentes a contribuições previdenciárias patronais; o  Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ, referentes a despesas de água e esgoto dos órgãos municipais; 
e o SEPREM, relativas ao pagamento de dívida da Prefeitura, Autarquias e Câmara Municipal com o Órgão 
Previdenciário.  

Salienta-se que as transferências fi nanceiras para a Câmara Municipal de Jaboticabal e para a Fun-
dação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal – FAE, serão processadas em contas extraorçamentárias, na 
conformidade da legislação em vigor.

As aplicações constitucionais obrigatórias no ensino de no mínimo 25%, calculadas com base nas 
receitas provenientes de impostos,  de acordo com as estimativas, representam 25,44%. 

O Município estima arrecadar com impostos e transferências de impostos a importância de 
R$154.026.101,00. A despesa orçada para o ensino com recursos próprios soma R$39.187.591,00.

A mesma base de cálculo defi ne as aplicações obrigatórias em saúde de no mínimo 15%, contudo, 
conforme as estimativas, os dados apresentam índice de 29,36%. A despesa fi xada na saúde para pagamento 
com recursos próprios é de R$45.223.126,00, enquanto a obrigação constitucional seria R$23.103.915,15.

No tocante à aferição dos índices defi nidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, destaca-se que a Re-
ceita Corrente Líquida Estimada é R$228.974.278,00, e a Despesa com Pessoal e Encargos R$112.242.768,00, 
cujo índice apurado é 49,02%. A despesa com aposentadorias e pensões soma R$39.340.000,00, que é paga 
com recursos vinculados do SEPREM, portanto não entra no cômputo das despesas com pessoal para apu-
ração do índice, na conformidade estabelecida pela LRF.

Cumpre informar também, que a despesa com pessoal e encargos do Poder Legislativo, no valor de 
R$6.060.000,00, representa 2,65% da Receita Corrente Líquida.

A política econômico-fi nanceira adotada para a elaboração da proposta orçamentária visa a melhoria 
da infraestrutura básica, para proporcionar atendimento efetivo às necessidades dos munícipes. Esses obje-
tivos implicam em investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, fi cam condicionados à 
efetivação da receita.

Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo procurou atender na medida do possível, 
as reivindicações apresentadas pelos munícipes em audiências públicas e consultas feitas nas reuniões rea-
lizadas com a população e lideranças dos diversos segmentos da comunidade. A proposta traduz a preocu-
pação e observância do Governo Municipal na condução de uma política fi nanceira baseada no equilíbrio das 
contas públicas, cuja referência está no controle dos gastos, na melhoria da arrecadação e na transparência 
e utilização correta dos recursos públicos, sendo a meta principal elevar o padrão dos serviços colocados à 
disposição da população.

Na expectativa de que este projeto permita uma discussão democrática entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2017, reno-
vando nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
 

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, 
nº 538 - Centro,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que 
fará realizar no dia 17 de Novembro de 2.016, na sede da Entidade 
Sindical, às 16:00 horas em primeira convocação, e às 17:00 horas 
em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
para tratar da seguinte:  

PAUTA   DO   DIA

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  DA PROPOSTA  ORÇAMEN-
TÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2.017.

               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se 
o presente  EDITAL DE CONVOCAÇÃO, que vai publicado na 
Imprensa local e afi xado em todos os locais de trabalho dos Servi-
dores Públicos Municipais e demais locais de costumes.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 09 de Novembro de 2016.

MARIA ELVIRA ARMENTANO
Presidente do SFPMJ

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 124, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016  - RESOLVE 
decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal no 
dia 14 de novembro de 2016, em virtude do feriado do dia 15 de 
novembro (Proclamação da República).

ÓTIMA OPORTUNIDADE!
VENDE-SE 

DVDs E BLURAY
2.000 DVDs variados seminovos na faixa de R$ 10,00.

800 BLURAY variados seminovos a R$ 15,00

Contato: Vieira (16) 3202-3133
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Após quase um ano, obras de drenagem 
continuam causando transtornos em Jaboticabal

Asfalto cedeu e “engoliu” carro na última semana

Por Alexandre Rocha
Iniciadas em dezembro 

de 2015, as obras de dre-
nagem no bairro Apareci-
da prometiam melhorar 
a vida dos jaboticabalen-
ses. Entretanto, quase um 
ano depois, e com o ser-
viço terminado há cerca 
de quatro meses, o saldo 
é de bastante transtorno e 
irritação. 

Em maio, moradores e 
comerciantes da Avenida 
José da Costa já reclama-
vam do serviço realizado 
na via. O Jornal A GAZETA, 
na edição 1.775, registrou 
a insatisfação. Danos em 
residência, demora para a 
conclusão, buracos, asfalto 
parcial e afundado foram 
alguns dos problemas.

No mesmo mês, as 
obras foram iniciadas na 
Avenida Paulino Braga 
e o transtorno foi ainda 
maior. No dia 21, uma for-
te chuva abriu crateras no 
asfalto, que acabaram “en-
golindo” três carros e uma 
escavadeira. Mas não aca-
bou por aí. 

Seis meses depois e com 
a obra terminada, a mes-
ma avenida voltou a tra-
zer problemas. No domin-
go (6), outra chuva forte 
forçou a interdição da via. 
Desta vez, um quartei-

rão antes, no cruzamento 
com a Rua São João, após 
um carro cair em uma das 
crateras e um ônibus fi car 
com a roda presa.

Segundo Danilo Nassif, 
engenheiro da J.Nassif 
Engenharia Ltda., empre-
sa responsável pela obra 
de drenagem realizada na 
via, não houve falha no re-
capeamento. Logo após a 
conclusão da obra, um ca-
minhão teria passado por 
cima de uma boca de lobo 
e a danifi cado, contribuin-
do para o início de uma 
infi ltração.

“Com a chuva, a água 
não foi captada pela boca 
de lobo danifi cada, mas 
infi ltrou no local danifi ca-
do e percorreu sob o solo, 
causando a erosão”, expli-
cou.

A empresa está reali-
zando reparos no local 

desde quarta-feira (9), se-
gundo Nassif, mas não in-
formou qual o prazo para 
o término do serviço.

Sem pagamento
A Prefeitura de Jaboti-

cabal estaria em débito 
com a J. Nassif Engenha-
ria LTDA. Segundo infor-
mou a empresa, desde 
fevereiro não é repassado 
qualquer valor. A dívida 
corresponderia a 82% do 
valor do contrato. 

Em dezembro de 2015, 
a assessoria de comuni-
cação da Prefeitura infor-
mou que a obra de drena-
gem estava orçada em R$ 
835.401, 90.

Questionada sobre o 
débito com a empresa, a 
assessoria de comunica-
ção da Prefeitura não res-
pondeu ao Jornal A GAZE-
TA até o fechamento desta 
edição.

 Foto: Reprodução Facebook


