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Prefeito Emerson visita Secretaria de Governo do 
estado em busca de recursos para Jaboticabal

O prefeito Emerson 
viajou, na terça-feira 
(09), a São Paulo para 
cumprir uma extensa 
agenda de compromis-
sos em busca de recur-
sos para o município 
junto aos órgãos esta-
dual e federal. 

A primeira agenda foi 
com Luiz Chrysostomo 
de Oliveira, Subsecretá-
rio Estadual da Juventu-
de sobre a questão dos 
trabalhos com a juven-
tude, principalmente 
no que diz respeito à 
realização de uma ativi-
dade cultural e esporti-
va com os jovens e ao 
mesmo tempo o desen-
volvimento de cursos 
para especialização de 
trabalho para a juven-
tude, podendo assim 
ser alocada no mercado 
de trabalho e poder ter 
uma condição melhor 
no momento em que 
eles forem buscar seus 
empregos. O prefeito 
está fechando parceria 
com a secretaria da Ju-

ventude, no sentido de 
trazer cursos para Jabo-
ticabal, para aprimora-
mento na mão de obra 
da nossa juventude e 
também criar no futuro 
o Departamento de Ju-
ventude do município 
de Jaboticabal.

Depois seguiu para 
uma reunião com Marco 
Vinholi, Secretário de 
Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São 
Paulo, para falar sobre 
uma emenda de seis-
centos mil reais, que 
está parada, para o Ter-
minal Urbano Rodoviá-
rio, localizado na Praça 
Dom Assis. Aproveitou 
ainda para falar sobre a 
emenda de duzentos e 
cinquenta mil reais do 
Deputado Roberto Al-
ves, que também está 
parada, para ser usa-
da no recapeamento, 
emenda essa viabiliza-
da pela ex-vereadora 
Dona Cidinha. 

Foi falado também 
sobre a possibilidade 

de recursos, aproxima-
damente um milhão de 
reais para reforma e re-
vitalização da ETE, Es-
tação de Tratamento de 
Esgoto, uma vez que ela 
está sofrendo deterio-
ração, e pedidos de ma-
quinário e equipamen-
tos para as secretarias 
de nossa cidade.

Umas das principais 
reivindicações, foi com 
André Arruda, presi-
dente da Prodesp, no 
intuito de parceria com 
o projeto para insta-
lação do Poupatempo 
para Jaboticabal, o mais 
rápido possível. Apro-
veitou para pedir para o 
secretário Marco Vinho-
li o uso da concessão da 
área do DER, para que 
pudesse levar algumas 
secretarias do depar-
tamento da prefeitura 
para essa área. Assim 
poderia ser instalado o 
próprio Poupatempo e 
diminuir os custos que 
a prefeitura tem com 
aluguéis 

Outra reunião foi 

com Ivani Vicentini, 
subsecretária da Se-
cretaria de Convênios, 
que é responsável por 
receber os pedidos das 

prefeituras do Estado 
de São Paulo e enca-
minhamento para in-
clinação ou declinação 
dos convênios, para 

que eles sejam aprova-
do ou não. É ela quem 
aprecia as emendas 
que já estão em sua 
pasta.

Renata Assirati defende união dos Poderes e 
da classe comerciária para encontrar soluções 

viáveis às medidas restritivas do Plano São Paulo
Com o objetivo de discutir assuntos relaciona-

dos aos desafios que o comércio municipal tem 
enfrentado diante da crise imposta pelas restri-
ções do Plano São Paulo, somado ao aumento 
desenfreado da contaminação pelo coronavírus 
SARS-CoV 2, causador da COVID-19, a presidente 
da Câmara Municipal de Jaboticabal, Renata Assi-
rati (PSC), acompanhada da Assessora Jurídica, Si-
mony Franciosi, recebeu na quinta-feira (11/02) o 
secretário de Indústria e Comércio de Jaboticabal, 
Lucas Ramos e o presidente da Associação Comer-
cial de Jaboticabal (ACIAJA), Maurício Pallazo.

Deputado Alexandre Pereira atende 
municípios com veículos 

e equipamentos para saúde

Entrega de veículos e equipamentos para a área 
da saúde marcaram a agenda do deputado estadu-
al Alexandre Pereira (Solidariedade) em visitas fei-
tas aos municípios de Taiaçu, Taiúva, Jaboticabal, 
Barrinha, Dumont e Pontal, na sexta-feira (12). 
“São cidades que já temos uma atuação junto às 
prefeituras e entidades e vamos continuar traba-
lhando em busca de recursos para atender novas 
demandas”, afirma o deputado.

Em visita às cidades 
de Taiaçu, Taiúva, 

Jaboticabal, Barrinha e 
Dumont, na sexta-feira 

(12), o deputado entregou 
veículos e equipamentos 

para área de saúde
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COOPECREDI GUARIBA - COOPERATIVA DE CRÉDITO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Coopecredi Guariba - Cooperativa de Crédito, 
CNPJ 44.469.161/0001-02, NIRE 35.400.003.162, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto 
Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 7.786 (sete mil, setecentos e oitenta e 
seis), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, 
a realizar-se na Rua José Mazzi, nº 1.450, Vila Garavello, no município de Guariba, no Estado de São 
Paulo, CEP 14840-000, no dia 24 de março de 2021, às 12h00, com a presença de no mínimo 2/3 
(dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às 13h00, com a presença de metade mais um 
dos Associados, em segunda convocação; às 14h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
Associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I - Assembleia Geral Extraordinária
1.Proposta para incorporação da Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana da Região de 
Lençóis Paulista, CNPJ 50.848.910/0001-05 e NIRE 35400001577;
2.Ratificação dos membros indicados para compor a Comissão Mista;
3.Aprovação da atualização do Regulamento Eleitoral;
4.Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

II - Assembleia Geral Ordinária
1.Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2020;
2.Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento;
3.Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para mandato de 1 (um) ano;
4.Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de 
Administração, e das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5.Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria 
Executiva;
6.Outros assuntos de interesse social.

OBSERVAÇÕES:
Nota 1. A inscrição da chapa para eleição dos membros do Conselho Fiscal deverá ser realizada até às 
15h00 do dia 05/03/2021 na Sede do Sicoob Coopecredi, localizada na Avenida Antonio Albino, nº 1.671, 
Vila Garavello, Guariba/SP;
Nota 2. Os interessados deverão inscrever chapa completa pelo requerimento de registro de chapa 
conforme modelo do Regulamento Eleitoral disponível no site do Sicoob Coopecredi – 
www.coopecredi.com.br; 
Nota 3. Somente podem se candidatar aos cargos eletivos os associados Pessoas Físicas, registrados 
em matrícula individual que atendam as demais condições previstas nos Artigos 58 e 59 do Estatuto 
Social vigente e do Regulamento Eleitoral;
Nota 4. Deverão ser anexados ao requerimento de registro de chapa a documentação prevista no Artigo 
14 do Regulamento Eleitoral;
Nota 5. Em caso de empate durante as eleições uma nova Assembleia Geral será realizada em 
31/03/2021 no mesmo local e horário definido neste Edital, respeitando o quórum mínimo para abertura 
da Assembleia Geral;
Nota 6. A assembleia será realizada fora da Sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado;
Nota 7. Em atendimento ao § 1º, do Artigo 45 do Estatuto Social, o representante de pessoa jurídica 
associada, deverá apresentar documento comprobatório da representatividade da pessoa jurídica.

Guariba/SP, 18 de fevereiro de 2021.

RICARDO BELLODI BUENO
Presidente do Conselho de Administração
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Espiritismo e redes sociais

Na origem da palavra 
está o latim ‘conflictus’, 
união de con (reunião) + 
fligĕre (golpe ou choque). 
Quando o conflito é ínti-
mo, pressupõe duas for-
ças antagônicas – o bem 
e o mal – e pode resultar 
em escolhas mais feli-
zes, por um novo cami-
nho, deixando para trás 
comportamentos e hábi-
tos que fazem mal para 
nós e para aqueles que 
convivem conosco. 

Um outro entendimen-
to do conflito é quando 
nos lançamos à agres-
sividade, desrespeito e 
ataque ao próximo que 
pensa diferente de nós 
ou mesmo quando emi-
timos opiniões desca-
bidas, repassamos in-
formações mentirosas, 
compartilhamos aberra-
ções, desastres, mal tra-
tos de animais e um va-
riado leque de maldades 
que se multiplicam pela 
Internet. 

É o que temos vis-
to acontecer nas redes 
sociais, numa clara de-
monstração de intole-
rância e invigilância a 
respeito de si mesmo. Es-
piritualmente, fica explí-
cita a qualidade dos pen-
samentos e sentimentos 
de quem se presta a isso 
e evidencia sua sintonia 
mental e as companhias 
espirituais com as quais 
se enlaça por escolha 
própria. 

No livro Pensamento e 
vida, Emmanuel afirma: 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

“A mente humana é um 
espelho de luz, emitindo 
raios e assimilando-os, 
repetimos. Se o homem 
pudesse contemplar com 
os próprios olhos as cor-
rentes de pensamento, 
reconheceria, de pronto, 
que todos vivemos em 
regime de comunhão, 
segundo os princípios 
da afinidade. Assimila-
mos os pensamentos 
daqueles que pensam 
como pensamos. É que 
sentindo, mentalizando, 
falando ou agindo, sinto-
nizamo-nos com as emo-
ções e ideias de todas as 
pessoas, encarnadas ou 
desencarnadas, da nos-
sa faixa de simpatia. Em 
qualquer providência e 
em qualquer Opinião, so-
mos sempre a soma de 
muitos.”

A questão é grave. Pode 
trazer consequências ju-
rídicas e trará, com cer-
teza, impacto emocional 
e espiritual. Porque, sim, 
nos tornamos responsá-
veis pelo mal que causa-
mos a outrem a partir do 
uso de nossa inteligência 
e palavra. O alerta serve 
para vigiarmos por onde 
navegamos, o que es-
crevemos, compartilha-
mos, curtimos... O que, 
para nós, às vezes é uma 
brincadeira ou pequena 
provocação, pode custar 
a saúde ou sanidade do 
outro, agravando dificul-
dades íntimas que não 

imaginamos. 
Para encerrar, recorro à 

André Luiz, no livro Sinal 
Verde. “Certamente não 
existem assuntos indig-
nos da palavra e todos 
eles podem ser motivo 
de entendimento e de 
educação, mas sempre 
que os temas importu-
nos ou difíceis forem 
lembrados, em qualquer 
conversação, o equilíbrio 
e a prudência devem ser 
chamados ao verbo em 
manifestação, para que o 
respeito aos outros não 
se mostre ferido. Você 
dominará sempre as pa-
lavras que não disse, en-
tretanto, se subordinará 
àquelas que pronuncie. 
Qualquer assunto pode 
ser tratado com altura e 
benevolência. Somos res-
ponsáveis pelas imagens 
que criamos na mente 
dos outros, não apenas 
através do que falarmos, 
mas igualmente através 
de tudo aquilo que escre-
vermos.”

Vigiemos.
********
Sônia Monteiro Pava-

nelli é jornalista, nascida 
em família espírita, é es-
tudiosa e palestrante. Ela 
e o marido Adolfo Pava-
nelli Neto são responsá-
veis pelo Facebook.com/
Grupo de Estudos Espí-
ritas O Consolador de 
Jaboticabal e Instagram.
com/oconsolador.jaboti-
cabal

Seringas Vazias

Não causou tanta sur-
presa as imagens de ve-
lhinhos sendo vítimas de 
estelionato quando cria-
ram a falsa expectativa 
de estarem recebendo o 
remédio para proteção de 
sua saúde. Ao arregaçar 
as mangas de suas roupas 
e estenderem os braços 
para quem deveria; pela 
responsabilidade legal e 
moral, desempenhar sua 
função pública de agen-
tes da saúde, foram entre-
gues à própria sorte. Nem 
as rugas, cabelos brancos 
e o olhar cansado de um 
rosto simpático foram ca-
pazes de impedir a ação 
criminosa daqueles pro-
fissionais que usam rou-
pas limpas e brancas, mas 
são maus profissionais 
carregados de outros in-
teresses que os corretos 
manchando suas almas.

Acreditamos que sejam 
casos isolados. Questio-
na-se: - quantas seringas 
vazias foram utilizadas 
em idosos? Tal situação 
não deveria e não pode 
estremecer nossa confian-
ça nos esforços de bons 
profissionais que estão 
empenhados na vacinação 

do povo brasileiro.
Certamente estes pro-

cedimentos são frutos de 
gente que quer obter van-
tagem indevida alheia, no 
caso, sobre os velhinhos. 
- O que foi feito ou seria 
feito com as vacinas es-
condidas? Seriam vendi-
das? Foram aplicadas em 
quem pôde pagar pelo re-
médio? Esta ação demons-
tra o grau que chegou a 
corrupção em nosso meio. 
Com tais ações torna-se 
desgastante confiar na 
integridade de dirigentes 
públicos, especialmen-
te quando profissionais 
desta estirpe agem des-
ta forma. Os que forem 
surpreendidos pela prá-
tica, foram indiciados e 
irão responder pelos seus 
atos.

As “seringas vazias” es-
tão espalhadas pelo País, 
concentradas  em todos 
setores da iniciativa pri-
vada e alguns setores go-
vernamentais. Estamos 
assistindo a liberdade da 
nação ladeira abaixo. Nes-
te caso, estamos vendo 
que “as seringas estão va-
zias” do líquido Constitu-
cional.  A população brasi-
leira com seus mais de 220 
milhões de pessoas estão 
dependentes de ações da 
mais alta corte do poder 
judiciário. Hoje o STF de-
cide de tudo, “do alfinete 
ao foguete” e a guarda da 
Constituição está em se-
gundo plano. A conclusão 
que chegamos é a mesma 
que Ruy Barbosa já enxer-
gava em sua vivência: “A 
pior ditadura é a do poder 
judiciário. Contra ela não 
há quem recorrer”. Os re-

P/ João Martins Neto

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 26/2021

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

CONCEDE, nos termos do artigo 74 da Lei 4.677, de 23 de abril de 2015, à servidora efetiva do Legislativo RAQUEL SBARDE-
LOTTO SANCHES, Função Gratificada de Nível II, para exercer atividades e encargos de média complexidade, como pregoeira 
da Câmara Municipal, concomitantemente com as atribuições de seu cargo de origem junto ao Departamento Legislativo.

As atividades e os encargos a serem exercidos, bem como a respectiva remuneração, encontram-se especificados no Anexo I.
Este ato entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11/02/2021 e revogando as disposições em 

contrário, em especial o Ato da Mesa nº 16/2021.
Jaboticabal, 17 de fevereiro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ANEXO I

FUNÇÃO GRATIFICADA II – VALOR R$ 981,58

JUSTIFICATIVA DE COMPLEXIDADE E ENCARGO:
• Exercer as atribuições de Pregoeira da Câmara Municipal de Jaboticabal;
• Comparecer às reuniões e atividades do Pregão, salvo as ausências por motivos justificados;
• Atender integralmente normas que regem o Pregão no âmbito deste Poder Legislativo, bem como aos imperativos de ordem 
geral, previstos em normas jurídicas estaduais ou federais, em especial às Leis Federais que disponham sobre as normas gerais 
do pregão e contratação, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
• Colaborar para o aprimoramento dos procedimentos do Pregão e de contratação, sugerindo medidas destinadas à eficiência 
e efetividade dos trabalhos;
• Auxiliar o Departamento de Administração nos procedimentos de compra
e de contratação;
• Executar outras atribuições afins, relacionadas à função de Pregoeira e de auxílio ao Departamento de Administração nos 
procedimentos de compra e de contratação.

ATO DA MESA N° 27/2021

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

CONCEDE, nos termos do artigo 74 da Lei 4.677, de 23 de abril de 2015, à servidora efetiva do Legislativo ANDREIA CRIS-
TINA MANOEL, Função Gratificada de Nível III, para exercer atividades e encargos de baixa complexidade, como membro da 
equipe de apoio do pregão da Câmara Municipal, concomitantemente com as atribuições de seu cargo de origem junto ao Depar-
tamento Legislativo.

As atividades e os encargos a serem exercidos, bem como a respectiva remuneração, encontram-se especificados no Anexo I.
Este ato entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Ato da Mesa nº 

12/2021
Jaboticabal, 17 de fevereiro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ANEXO I

FUNÇÃO GRATIFICADA III – VALOR R$ 588,94

JUSTIFICATIVA DE COMPLEXIDADE E ENCARGO:
• Participar da Equipe de apoio do Pregão, exercendo as atribuições decorrentes;
• Comparecer às reuniões e atividades da Equipe de apoio do Pregão, salvo as ausências por motivos justificados;
• Atender integralmente normas que regem o Pregão no âmbito deste Poder Legislativo, bem como aos imperativos de ordem 
geral, previstos em normas jurídicas estaduais ou federais, em especial às Leis Federais que disponham sobre as normas gerais 
do pregão e contratação, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
• Colaborar para o aprimoramento dos procedimentos do Pregão e contratação, sugerindo medidas destinadas à eficiência e 
efetividade dos trabalhos;
• Executar outras atribuições relacionadas à Equipe de apoio do Pregão.

ATO DA MESA N° 28/2021

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

NOMEIA os membros da Escola do Legislativo, em consonância com os artigos 3º e 4º da Resolução 324 de 17 de dezembro 
de 2.012, sendo os vereadores: DR EDU FENERICH o Presidente e DR. PAULO HENRIQUE ADVOGADO o Vice Presidente, 
para o biênio 2.021/2022.

Jaboticabal, 17 de fevereiro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 05/2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, de 
conformidade com o artigo 49 do Regimento Interno deste Poder Legislativo e a indicação das Bancadas 
dos Partidos Políticos estabelece
as Comissões Permanentes:

1. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
Dr. Edu Fenerich - Presidente
Paulo Henrique Advogado - Membro
Dr. Mauro Cenço - Membro
2. COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Ronaldo Peruci – Presidente
Gilberto de Faria – Membro
Profª. Paula Oliveira Faria - Membro
3. COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES
PRIVADAS
Gilberto de Faria - Presidente
Daniel Rodrigues - Membro
Ronaldo Peruci – Membro
4. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E MEIO
AMBIENTE
Profª. Paula Oliveira Faria - Presidente
Prof. Jonas Alexandre da Silva - Membro
Gregório Casagrande - Membro
5. COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Paulo Henrique Advogado - Presidente
Dr. Edu Fenerich - Membro
Dra. Andrea Delegada - Membro
6. COMISSÃO DE ÉTICA
Dr. Mauro Cenço - Presidente
Gilberto de Faria - Membro
Prof. Jonas Alexandre da Silva - Membro
Paulo Henrique Advogado - Membro
Ronaldo Peruci - Membro
7. COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Prof. Jonas Alexandre da Silva - Presidente
Dra. Andrea Delegada - Membro
Dr. Mauro Cenço - Membro
Profª. Paula Oliveira Faria - Membro
Val Barbieri – Membro
8. COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, GERAÇÃO DE EMPREGO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONE-
GÓCIO E TURISMO
Dra. Andrea Delegada – Presidente
Gregório Casagrande - Membro
Ronaldo Peruci – Membro
9. COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Dra. Andrea Delegada – Presidente
Dr. Mauro Cenço - Membro
Ronaldo Peruci – Membro
10. COMISSÃO DO PLANO DIRETOR
Paulo Henrique Advogado - Presidente
Daniel Rodrigues - Membro
Pepa Servidone - Membro
11. COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
Profª. Paula Oliveira Faria - Presidente
Prof. Jonas Alexandre da Silva - Membro
Gregório Casagrande - Membro

Jaboticabal, 11 de fevereiro de 2.021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

PORTARIA

Nº 12, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no período de 22/02/2021 a 08/03/2021 
a servidora SUELI DE FÁTIMA GROTTA.

CONVITE

A comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer  e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Jaboticabal convida a população 
para Audiência Publica para discussão do sistema de ensino municipal em meio à pandemia da COVID - 19. A audiência será rea-
lizada no dia 05 de março de 2021, às 19h30. Por conta das medidas sanitárias de prevenção à transmissão do novo coronavírus 
e para garantir uma maior participação da população, a reunião acontecerá online, com a presença de autoridades que discutirão o 
assunto, bem como o diálogo com todos que quiserem participar.

PAULA OLIVEIRA FARIA
Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Meio Ambiente

médios Constitucionais 
que devem ser aplicados 
em favor da liberdade 
“não estão na seringa”.

O Estado de São Paulo 
está agonizando nas mãos 
do Governo Estadual com 
a alta carga tributária e a 
manutenção de ações res-
tritivas em face das cida-
des. Verifica-se que se gas-
ta muito em propaganda 
em detrimento das neces-
sidades básicas do povo. 
Esta semana circulou pe-
las redes sociais de nossa 
cidade que os produtos 
das cestas básicas doadas 
pelo Governo do Estado 
estavam com os produtos 
estragados. Não é outra 
circunstância a não ser 
concluir que esta ação do 
Governo Estadual se trata 
de “seringas vazias”.

Nosso município en-
frenta muitos problemas. 
Somos todos moradores 
de Jaboticabal, vivemos 
aqui e queremos o melhor 
da Administração Pública. 
As eventuais críticas que 
o poder Executivo e Le-
gislativo recebe do povo 
devem ser absorvidas, e 
no que couber, deve ser 
providenciada a resposta 
com as melhorias reque-
ridas. O homem na fun-
ção pública deve entender 
que seu bom desempenho 
como administrador, seja 
no poder executivo ou le-
gislativo, é obrigação de 
ofício e não favor. Jaboti-
cabal quer ver e receber a 
medicação correta. Sendo 
verificada e constatada 
pela população a utiliza-
ção de “seringas vazias”, 
com certeza será cobrada 
a responsabilidade. 
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Escolas realizam sorteio de alimentos para famílias 
com alunos matriculados em suas respectivas unidades

Cestas Básicas do Programa Alimento Solidário 
foram entregue na semana passada

Transporte UNIVERSITÁRIO. Empresa realiza 
consulta com estudantes e docentes

Jaboticabal economiza mais de R$1,1 milhão na compra 
das cestas básicas dos servidores ativos e inativos

Por ocasião da pan-
demia do Covid-19, os 
alimentos adquiridos 
com recursos do PNAE 
(Pograma Nacional de 
Alimentação Escolar) 
não foram utilizados em 
nossas unidades escola-
res da Rede Municipal 
de Ensino e, para que 
não houvesse desperdí-
cio, os alimentos foram 
distribuídos por sorteio 

A Secretaria Muni-
cipal de Assistência e 
Desenvolvimento So-
cial divulgou a lista dos 
munícipes que recebe-
rãm uma cesta básica 
encaminhada através 
do Programa Alimento 
Solidário, da Secretaria 
Estadual de Desenvolvi-
mento Social. As cestas 
básicas foram entre-
gues às famílias já ca-
dastradas no CADúnico 
no ano de 2.020 (Cadas-
tro Federal oficial para 
inclusão em programas 
de assistência social e 
transferências de ren-
da), em condições de 
extrema vulnerabilida-
de social.

A distribuição foi or-
ganizada de acordo 
com a inicial das pesso-

A empresa respon-
sável pelo transporte 
universitário comunica 
que disponibilizou um 
Formulário de Deman-
da do Transporte, com 
a finalidade de iden-
tificar a necessidade 
do possível retorno ao 
atendimento de seus 
usuários para o início 
do ano letivo.

O formulário, que foi 
enviado para docen-
tes e estudantes, NÃO 
caracteriza o cadastro 
para a utilização do 
transporte, apenas uma 
prévia com as informa-

aos pais ou responsá-
veis dos estudantes de-
vidamente matricula-
dos.

Para evitar aglomera-
ção, alguns professores, 
com o apoio de pais e 
responsáveis que foram 
testemunhas da ação, 
realizaram o sorteio dos 
kits, que foram entre-
gues aos sorteados.

as cadastradas.
Local: Centro de Even-

tos Cora Coralina
Datas:
16 de fevereiro:
das 8h às 12h30 - Le-

tras de A a C
das 13H às 16h30 - 

Letras de D a I

17 de fevereiro:
das 8h às 12h30 – Le-

tras de J a M
das 13h às 16h30 - 

Letras de N a Z
ATENÇÃO: as pessoas 

que não conseguiram 
retirar a cesta no dia 
e hora determinados 
puderam ir buscar no 
dia 18 de fevereiro de 
2021, das 8h às 13h

A Secretária de As-
sistência e Desenvolvi-

ções para que possa ser 
avaliada a possibilida-
de do retorno da circu-
lação do transporte.

O prazo para o preen-
chimento do formulário 
será até 28 de fevereiro 
para que a organização 
das informações seja 
feita o mais breve pos-
sível. O link foi enviado 
por e-mail, mas caso 
você não tenha recebi-
do ou possua interesse 
em usar o transporte 
universitário, entre em 
contato com a empresa: 
(16) 3202-2220 ou (16) 
99118-5182

mento Social, Luciana 
Laurindo Bergo, come-
morou a chegada dos 
alimentos, que vieram 
da Secretaria do Estado 
e ajudarão muitas famí-
lias em situação de vul-
nerabilidade em nos-
so Município. Estamos 
empenhados em ajudar 
e promover ações para 
garantir a segurança 
alimentar das famílias 
bem como uma vida 
mais digna. É uma ação 
de segurança alimentar 
para reforçar a alimen-
tação das famílias em 
situação de extrema 
vulnerabilidade social 
durante a pandemia de 
COVID 19

Salientamos a im-
portância de seguir os 
protocolos de segu-

rança sanitária, como 
o uso de máscaras, 
álcool gel e distancia-
mento.

Necessário documen-

A Prefeitura de Jabo-
ticabal realizou uma 
nova licitação da cesta 
básica que é entregue 
mensalmente aos seus 
servidores ativos e ina-
tivos. Apesar do reajus-
te em relação aos valo-
res atuais e já esperado 
em virtude do aumento 
no preço dos alimen-
tos, o novo valor ficou 
bem abaixo caso a ad-
ministração realizasse 
apenas um aditamento 
(prorrogação) no con-
trato da atual empresa 
fornecedora.

“Nós assumimos a 
administração com 
dois meses de atraso 
no pagamento da ces-
ta básica, referentes 
a novembro e dezem-
bro. Negociamos com a 

to com foto e o núme-
ro do NIS (Número de 
Identificação Social)

Em caso de dúvidas, 
os interessados podem 

empresa e ela garantiu 
a entrega aos nossos 
servidores em janei-
ro”, explica o Secretá-
rio de Administração, 
Ricardo Gestal. “Com o 
contrato no fim, a em-
presa ofertou um valor 
de R$267,44 por cesta 
básica para um possível 
aditamento. Nós não 
aceitamos e abrimos 
um novo processo lici-
tatório, que foi encerra-
do com o custo da cesta 
a R$215,31”, emenda 
Gestal.

Com uma diferença 
superior a R$50,00 por 
cesta, a economia aos 
cofres públicos ultra-
passa a marca de R$1,1 
milhão, já que 1850 
cestas são entregues 
mensalmente. “Meio a 

entrar em contato com 
a Secretaria Municipal 
de Assistência Social: 
(16) 3202 8301 / 3203 
6080

alta dos alimentos, foi 
realmente uma vitória. 
Sabemos que houve um 
reajuste ao servidor, 
mas conseguimos re-
duzir isso ao máximo. 
Se, por acaso, alguém 
não desejar seguir com 
o recebimento da cesta 
básica, não há proble-
ma, basta nos comuni-
car”, finaliza o secretá-
rio.

Atualmente, o cus-
to da cesta básica é de 
R$180,48. O reajuste 
proposto pela empresa 
para a prorrogação dos 
serviços foi de 48,18%. 
Com a nova licitação, 
entretanto, esse reajus-
te caiu para 18,75% - fi-
cando abaixo, inclusive, 
da inflação no período, 
que foi de 25,82%.
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Deputado Alexandre Pereira atende municípios 
com veículos e equipamentos para saúde

Entrega de veículos 
e equipamentos para a 
área da saúde marcaram 
a agenda do deputado 
estadual Alexandre Pe-
reira (Solidariedade) em 
visitas feitas aos muni-
cípios de Taiaçu, Taiú-
va, Jaboticabal, Barri-
nha, Dumont e Pontal, 
na sexta-feira (12). “São 
cidades que já temos 
uma atuação junto às 
prefeituras e entidades 
e vamos continuar tra-
balhando em busca de 
recursos para atender 
novas demandas”, afir-
ma o deputado.

Em Taiaçu, Alexandre 
visitou a Associação de 
Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae), onde 
foi recebido pelo presi-
dente, Rodrigo Martins. 
Alexandre intermediou, 
junto ao Conselho Es-
tadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te (Condeca), a libera-
ção de R$ 50 mil para 
a aquisição de equipa-
mentos do Projeto Jo-
vem Florestal, que con-

siste no cultivo de horta 
e aulas de artesanatos. 
Em conversa com o pre-
sidente da Apae, o de-
putado se comprome-
teu a buscar recursos 
para novos projetos. 

Na prefeitura de Taia-
çu, com a presença do 
prefeito Maurício Den-
deco, do vice Luiz Fe-
lipe e vereadores, Ale-
xandre fez a entrega 
de um veículo, além de 
equipamentos de ul-
trassom e um gerador 
para a área da saúde, 
adquiridos com verba 
de R$ 200 mil, enca-
minhada em parceria 
com o deputado federal 
Paulinho da Força. Em 
encontro com o prefei-
to de Taiúva, Leandro 
Baptista, o parlamen-
tar recebeu o pedido de 
recurso para a reforma 
da Escola Municipal Ma-
ria Aparecida Pedrinho 
Furlan.

Em Jaboticabal, Ale-
xandre compareceu à 
instituição Olhos da 
Alma, beneficiada com 

recurso estadual de R$ 
100 mil para compra 
de equipamentos como 
impressoras em braile e 
computadores. A dire-
tora Alessandra Vieira 
agradeceu o apoio do 
deputado para a enti-
dade, que presta aten-
dimento às pessoas 
com deficiência visual 
e conta com 80 assisti-
dos de 11 municípios. 
“Faz muito tempo que 
precisávamos destes 
equipamentos, mais 
atualizados, estávamos 
usando uma impresso-
ra mais obsoleta, além 
dos outros [equipamen-
tos] que estão fazendo 
uma diferença imen-
sa no atendimento aos 
nossos assistidos”, dis-
se a diretora.

Ainda em Jaboticabal, 
o deputado se reuniu 
com o prefeito Profes-
sor Emerson, que apre-
sentou o projeto do 
Lago Municipal e soli-
citou um trator para o 
município. A reunião 
contou com a participa-

ção do vereador Gregó-
rio Casagrande (Solida-
riedade).

No município de Bar-
rinha, Alexandre entre-
gou três veículos desti-
nados à área da saúde, 
adquiridos com apoio 
do deputado Paulinho 
da Força. A entrega 
contou com a presença 
do prefeito Zé Marcos, 
do secretário de saúde, 

Marcos Bezam, e da ve-
readora Ubida (Solida-
riedade).

O deputado também 
entregou uma van na 
cidade de Dumont, 
onde foi recebido pelo 
prefeito Alan, pelo vice 
Exupério e vereadores, 
que agradeceram o ve-
ículo destinado à área 
de Assistência Social, e 
apresentaram novas de-

mandas.

Na última parada, em 
Pontal, Alexandre par-
ticipou de reunião na 
Santa Casa, com o pre-
feito Zé Carlos, o verea-
dor Marcos da Farmácia 
(Solidariedade) e a dire-
toria do hospital, que 
tratou das dificuldades 
enfrentadas pela enti-
dade. 

Em visita às cidades de Taiaçu, Taiúva, Jaboticabal, Barrinha e Dumont, na sexta-feira 
(12), o deputado entregou veículos e equipamentos para área de saúde

O REFÉM

JOSÉ ROBERTO BOT-
TINO

Deonísio da Silva, 
em... A vida intima das 
palavras, ensina que a 
palavra refém origina-
-se do árabe vulgar, 
riHãn”, significando pe-
nhores.

Posteriormente, re-
fém passou a designar 

a pessoa inocente e im-
portante com valor de 
troca em casos de guer-
ra, revolução, rebeliões 
em presídios ou seques-
tros. Neste último caso, 
o refém é utilizado nas 
chantagens.

Pois bem, o que se 
segue, efetivamente, é 
um caso de chantagem, 
mas poderíamos dizer, 
de chantagem positiva.

Chantagem positiva?
Sim, positiva!
Positiva porque fur-

tos estavam acontecen-
do, sem que o empre-
sário deles tivessem 
conhecimento.

Certa feita, como ad-
vogado de determina-
da empresa, atendi um 
funcionário que me dis-
se:

- Preciso conversar 
com um dos diretores 
da empresa.

- Mas você não pode 
adiantar-me o assunto?

- Não, não posso! Mas 
quero que o senhor 
também esteja presen-
te.

- Está bem!
Fui à diretoria. Expus 

o pedido...
- Mas o que ele dese-

ja? Perguntou-me um 
dos diretores.

- Não sei! Respondi.
-Disse-me apenas, 

continuei, que preten-
de conversar com um 
de vocês! Ah! E que eu 
devo também estar pre-
sente.

- Peça-lhe que venha 
às 14h, respondeu-me 
um dos diretores.

Exatamente no horá-
rio marcado, o funcio-
nário foi conduzido à 
sala do diretor.

Após os cumprimen-
tos de praxe, sentando-
-se na cadeira que lhe 
foi oferecida, de pronto 
o funcionário foi dizen-
do:

- O senhor sabe que 
eu tenho um ranchinho 
às margens do Rio Mo-

gi-Guaçu, não sabe?
- Sei, respondeu o 

empresário.
- Preciso reformá-lo, 

prosseguiu o funcioná-
rio.

Contudo, como não 
tenho dinheiro, vim fa-
zer-lhe uma proposta: 
o que o senhor prefe-
re, dar-me os materiais 
para a reforma ou que 
eu os roube da empre-
sa?

- O quê? Surpreendeu-
-se o empresário. Você 
só pode estar brincan-
do!

- Claro que não! Re-
trucou o empregado. – 
É pegar ou largar.

- Diga-me, está ha-
vendo algum problema 

no almoxarifado?
- Está, respondeu o 

funcionário.
- Então aceito a pri-

meira oferta. Faça-me 
uma relação do mate-
rial, que os mandarei 
levar até seu rancho, 
está bem?

- Ótimo! Respondeu o 
funcionário.

Vê-se, portanto, que, 
as vezes, as vítimas de 
chantagem, apesar de 
reféns num primeiro 
momento, em determi-
nadas situações devem 
agradecer ao chanta-
gista, porque ele pode 
noticiar a ocorrência de 
crimes continuados e 
de prejuízos materiais 
constantes.
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HOMENAGEM/DESTAQUE

P/ Reginaldo Coelho
Nossa homenageada é 

sinônimo de  beleza, de 
amor ao próximo. Ela é  
família e de uma alegria 
contagiante, defensora 
dos autênticos valores 
de Jaboticabal.

Uma estrela na cons-
telação da “Cidade das 
Rosas”.

Portadora da verda-
deira beleza da mulher 
jaboticabalense, casada 
com Ademir Merenda, 
cantor do famoso con-

junto “Os Bossistas”, a 
filha Aline também can-
tora de sucesso e o filho 
Murilo como DJ destaca-
do. Irmã do notável pes-
quisador histórico Cló-
vis Capalbo.

Foi baliza da então 
Banda Marcial São Luis e 
entusiasta da corporação 
até hoje, recebendo ho-
menagem no Desfile de 

7 de Setembro de 2016 
como eterna baliza. 

Foi secretária execu-
tiva no gabinete do Pre-
feito Municipal Antônio 
Mônaco, onde organizou 
inesquecíveis concursos 
de misses, etc.

Participante do Co-
ral “Viva Voz”, de várias 
Noites de Belém e outros 
eventos culturais e so-
ciais.

Carnavalesca entu-
siasta, foi julgadora do 

Concurso de Fantasias 
Infantis na Mascagni 
2017.

Membro atuante da 
Comissão Organizadora 
do Encontro de Jaboti-
cabalenses, da Casa da 
Amizade - Loja Maçônica 
“Fé e Perseverança” e ou-
tras instituições de im-
portância.

Foi empresária de 
moda como proprietária 
da Confeções Luneme.

Participativa junto às 

damas de caridade do 
município em várias 
ações beneficentes, etc.

Enfim uma mulher 
completa,  imprescindí-
vel em nossa linda histó-

ria! Senhoras e senhores 
do Grupo Túnel do Tem-
po Jabuka vamos aplau-
dir ela.... com vocês... 
Mirian Capalbo. (agrade-
cimentos: Abel Zeviani ).

Câmara de Jaboticabal abre ano Legislativo com 
definição nas Comissões Permanentes

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal abriu, na 
segunda-feira (15/02), 
o ano Legislativo de 
2021. A primeira sessão 
ordinária da 18ª Legis-
latura foi destinada à 
apresentação da men-
sagem do Poder Execu-
tivo, além da definição 
das composições das 
Comissões Permanen-
tes, da eleição para os 
cargos de presidente e 
vice-presidente da Es-
cola do Legislativo, e 
da leitura de novas pro-
posituras protocoladas 
que passam a tramitar 
na Casa. A próxima ses-
são está marcada para o 
dia 01 de março, a par-
tir das 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara.

Ao iniciar a reunião 
plenária, a presidente 
da Casa, Renata Assira-
ti, instalou a nova ses-
são legislativa e conce-
deu a palavra ao chefe 
do Poder Executivo, Pro-
fessor Emerson, para a 
mensagem do Governo, 
conforme manda a Lei 
Orgânica do Município 
(Art. 73).

Em seu discurso, o 
prefeito reforçou a im-
portância do diálogo 
entre os Poderes, e en-
caminhou aos vereado-
res um levantamento 
das necessidades ano-
tadas pelas secretarias 
municipais ao longo 
dos primeiros 45 dias 
da atual gestão. “... De-
sejo que os trabalhos 
da Câmara Municipal 
se façam sempre nesse 
bom debate, nesse bom 
diálogo, nas discussões 
que favoreçam o cresci-
mento das ideias... pra 
que a gente possa cami-
nhar para o melhor da 
sociedade... que os ve-
readores possam levar 
para vossos deputados 
e deputadas, represen-
tantes de partidos, os 
pedidos de Jaboticabal. 
Estamos de braços aber-
tos para receber quais-
quer bandeiras parti-
dárias... Estamos aqui 
para trabalharmos em 
conjunto. Que seja uma 

Legislatura profícua, e 
de grandes resultados”, 
discorreu o prefeito. A 
íntegra do discurso está 
disponível na WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br)

EXPEDIENTE – Após 
o pronunciamento do 
chefe do Poder Exe-
cutivo, a tribuna foi 
aberta para o uso dos 
parlamentares. Cada 
vereador dispôs de 10 
minutos para suas ma-
nifestações. A preocu-
pação com os efeitos da 
pandemia da COVID-19 
nos setores econômi-
cos e de saúde deu o 
tom dos discursos. Dra. 
Andrea Delegada abriu 
a rodada de uso da tri-
buna, seguida pelos 
vereadores Pepa Servi-
done, Gregório Casa-
grande, Dr. Edu Fene-
rich, Gilberto de Faria, 
Prof. Jonas, Dr. Mauro 
Cenço, Profª Paula, Pau-
lo Henrique Advogado, 
Ronaldinho, e, por fim, 
a presidente da Casa, 
Renata Assirati. Confira 
a íntegra dos pronun-
ciamentos na WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br)

Sem Ordem Do Dia 
para votação, uma vez 
que os novos projetos 
começaram a tramitar 
somente após a leitura 
no expediente da ses-
são ordinária, a chefe 
do Poder Legislativo, 
Renata Assirati, divul-
gou a definição dos 
membros que passam 
a compor as Comissões 
Permanentes da Casa.

Ao todo, a Câmara 
de Jaboticabal conta 
com 11 comissões per-
manentes: Comissão 
de Justiça e Redação; 
Comissão de Finanças 
e Orçamento; Comis-
são de Ética; Comissão 
de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Defi-
ciência; Comissão de 
Desenvolvimento So-
cioeconômico, Geração 
de Emprego, Indústria, 
Comércio, Agronegócio 
e Turismo; Comissão 
de Direitos Humanos e 

da Cidadania; Comis-
são de Educação, Cul-
tura, Esportes, Lazer e 
Meio Ambiente; Comis-
são de Obras, Serviços 
Públicos e Atividades 
Privadas; Comissão de 
Saúde, Assistência e 
Promoção Social; Co-
missão de Segurança 
Pública; e Comissão do 
Plano Diretor. (Art. 52 
do Regimento Interno).

Cada comissão é res-
ponsável por analisar 
as proposições que tra-
mitam no Legislativo 
conforme sua temáti-
ca. Antes da inserção 
de uma propositura na 
pauta de votação, to-
das as matérias devem 
ser analisadas e receber 
um parecer da comis-
são a qual foi subme-
tida. Vale lembrar, no 
entanto, que qualquer 
projeto pode ser inclu-
ído na Ordem do Dia 
com dispensa dos pa-
receres das Comissões 
Permanentes por reque-
rimento de, no mínimo, 
maioria absoluta dos 
parlamentares. (Art. 99 
RI).

Igualmente ficou elei-
to o vereador Dr. Edu 
Fenerich para a presi-
dência da Escola do Le-
gislativo e o vereador 
Paulo Henrique Advo-
gado para o cargo de 
vice-presidente. A EL é 
o órgão da Câmara Mu-
nicipal responsável por 
qualificar os servido-
res nas atividades de 
suporte técnico-admi-
nistrativo, bem como 
desenvolver programas 
de ensino para integrar 
a Câmara à comunida-
de.

Antes de encerrar a 
sessão, a presidente da 
Câmara registrou suas 
considerações. “... Sou 
uma eterna aprendiz e 
conto com todos para 
construir mais esse 
aprendizado, pois to-
dos nós, juntos, temos 
o objetivo nessa Casa 
de fazermos o melhor 
por nossa Jaboticabal. 
Fomos eleitos para fa-

zer o melhor para nos-
sa cidade de Jabotica-
bal”, finalizou Renata 
Assirati. [A íntegra do 
pronunciamento está 
disponível na WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br)]

Veja como ficou a 
composição de cada co-
missão:

Comissão de Justiça 
e Redação – Dr. Edu Fe-
nerich (presidente), Dr. 
Mauro Cenço (membro) 
e Paulo Henrique Advo-
gado (membro).

Comissão de Finan-
ças e Orçamento – Ro-
naldinho (presiden-
te), Gilberto de Faria 
(membro) e Profª. Paula 
(membro).

Comissão de Obras, 
Serviços Públicos e 
Atividades Privadas – 
Gilberto de Faria (pre-
sidente), Daniel Ro-
drigues (membro) e 
Ronaldinho (membro).

Comissão de Educa-
ção, Cultura, Esportes, 
Lazer e Meio Ambiente 
– Profª Paula (presiden-
ta), Prof. Jonas (mem-
bro) e Gregório Casa-
grande (membro).

Comissão de Saúde, 
Assistência e Promoção 
Social – Paulo Henrique 
Advogado (presidente), 
Dr. Edu Fenerich (mem-
bro), Dra. Andrea Dele-
gada (membro).

Comissão de Ética – 
Dr. Mauro Cenço (pre-

sidente), Gilberto de 
Faria (membro), Prof. 
Jonas (membro), Pau-
lo Henrique Advogado 
(membro) e Ronaldinho 
(membro).

Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania 
– Prof. Jonas (presiden-
te), Dra. Andrea Delega-
da (membro), Dr. Mauro 
Cenço (membro), Profª 
Paula (membro), Val 
Barbieri (membro).

Comissão de Desen-
volvimento Socioeco-
nômico, Geração de 
Emprego, Indústria, Co-
mércio, Agronegócio e 
Turismo – Dra. Andrea 
Delegada (presidente), 
Gregório Casagrande 
(membro) e Ronaldinho 
(membro).

Comissão de Segu-
rança Pública – Dra. 
Andrea Delegada (presi-
dente), Dr. Mauro Cenço 
(membro) e Ronaldinho 
(membro).

Comissão do Plano 
Diretor – Paulo Henri-
que Advogado (presi-
dente), Daniel Rodri-
gues (membro) e Pepa 
Servidone (membro).

Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência - Profª 
Paula (presidenta), 
Prof. Jonas (membro) 
e Gregório Casagrande 
(membro).

Confira os projetos 
que foram lidos e pas-
sam a tramitar na Câ-

mara:

Projeto de Lei nº 
02/2021 – De autoria 
do vereador Dr. Mauro 
Cenço, que denomina 
de “Dr. Elias Elias” o Co-
reto instalado na Praça 
“Dr. Joaquim Nabuco” – 
Centro.

Projeto de Lei nº 
03/2021 – De autoria 
dos vereadores Dra. An-
drea Delegada, Val Bar-
bieri e Pepa Servidone, 
que reconhece como 
essenciais para a popu-
lação de Jaboticabal as 
atividades desenvolvi-
das por academias, co-
mércio varejista, bares 
e restaurantes, salões 
de beleza, escritório, 
shoppings e praças de 
alimentação.

Projeto de Lei nº 
05/2021 – De autoria 
dos vereadores Dr. Edu 
Fenerich, Dr. Mauro 
Cenço e Renata Assira-
ti, que dispõe sobre a 
transparência e a divul-
gação da lista de vaci-
nados no Plano Munici-
pal de Vacinação contra 
a COVID-19.

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 01/2021 
– De autoria do vere-
ador Pepa Servidone, 
que Revoga o Decreto 
Legislativo nº 731, de 
18 de julho de 2019, 
que concede o Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se ao Governador João 
Dória Júnior.
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Hospital e Maternidade Santa Isabel recebe auditoria da 
Qualidade da Unimed Jaboticabal

O Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel re-
cebeu na quarta-feira, 
17 de fevereiro, visi-
ta de auditoria do se-
tor de Relacionamento 
com a Rede Prestadora 
da Unimed Jaboticabal 
para renovação do selo 
de qualidade do for-
necedor, cujo objetivo 
é garantir a qualidade 
da assistência prestada 
aos beneficiários. Entre 
os pontos considerados 
na concessão do selo 
estão a Gestão Estraté-
gica do Hospital, Do-
cumentação, Gestão da 
Qualidade; Gestão de 
Pessoas; Gestão da In-
formação do Paciente; 
Estrutura Física; Gestão 
de Equipamentos e Fun-
cionamento, Normas e 
Rotinas. 

O HMSI  é o hospital 
que atende pacientes 
Unimed Jaboticabal na 
cidade e microrregião. 
Em 2020, o HMSI rece-
beu o selo prata da ope-
radora,  O selo da opera-
dora Unimed tem como 
objetivo alavancar o 
padrão de atendimento 
do prestador, indican-
do pontos de melhoria 
observados nas visitas 
visando à segurança do 

paciente no ambiente 
assistencial.

Durante a visita de 
auditoria, a Unimed 
Jaboticabal esteve re-
presentada pela enfer-
meira Thais Vieira e sua 
auxiliar Luana Silva, do 
setor de Relacionamen-
to com a Rede Presta-
dora. O Hospital tem 
compromisso com a 
melhoria contínua, por 
isso prestou informa-
ções relacionadas às 
práticas e processos, 
com informações segu-
ras, úteis e facilitadoras 
no processo que envol-
ve a rotina hospitalar 
e o cumprimento das 
normativas da Agência 
Nacional de Saúde.

O HMSI destacou para 
acompanhar a visita a 
representante da qua-
lidade do HMSI Adria-
na Carro, a enfermeira 
Nayara Aparecida Pol-
tronieri Correa do Nú-
cleo de Segurança do 
Paciente, Juliane Car-
doso de Oliveira do 
Relacionamento com 
Cliente, Gisele Cristina 
Andrioli do SESMT, Car-
la Nayara Comim Saho 
Silva da Unidade de In-
ternação de Convênios, 
Viviane Aparecida Ju-

vêncio da Hotelaria, Be-
atriz da Silva Ramos da 
Manutenção de Equipa-
mentos, Mariana Men-
des da Farmácia Hos-
pital, Juliana Cristina 
Adão do Almoxarifado, 
Bruna Rodrigues Barato 
do Serviço de Nutrição, 
Letícia Nieres do Ama-
ral do Serviço de Arqui-
vo Médico e Estatística 
- SAME.

Para o HMSI é impor-
tante esta auditoria 
para apresentar todas 
as melhorias implanta-
das e a qualidade da as-
sistência prestada aos 
pacientes. Será finaliza-
da a auditoria é conce-
dido selo de qualidade.

“No ano de 2019 o 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel conquistou 
o selo prata como pres-
tador de serviços da 
Unimed e, agora busca-
mos o ouro. Um grande 
desafio durante esta 
pandemia de Coronaví-
rus já que, desde 27 de 
março de 2020 somos o 
hospital referência para 
atendimento de casos 
de Covid-19. O pro-
cesso de qualificação 
de prestadores da Uni-
med Jaboticabal a que 
estamos submetidos 

é muito positivo para 
o desenvolvimento do 
HMSI para assistência à 
saúde de pacientes SUS 
e particulares”, destaca 
o coordenador Hospi-
tal, Dr. Jeyner Valerio 
Júnior.

 
Para saber mais
A Qualificação de 

Fornecedores realizada 
pela Unimed Jabotica-
bal, que contrata servi-
ços do Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel, 
é um processo periódi-

co, considerando que a 
busca pela excelência 
nunca termina. Primei-
ramente, o prestador 
recebe a visita de qua-
lificação, realizada por 
enfermeira especializa-
da em auditoria e qua-
lidade em saúde. São 
levantados os pontos 
a serem desenvolvidos 
e um relatório detalha-
do é disponibilizado ao 
Hospital, contendo as 
oportunidades de me-
lhoria e sugestões para 
adequação conforme a 

realidade da organiza-
ção. Ao fim deste rela-
tório, consta a nota de 
classificação do presta-
dor.

A avaliação baseia-se 
no que é estabelecido 
pela legislação vigen-
te e organismos como 
Ministério da Saúde; 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária e no 
Manual Brasileiro de 
Acreditação, que confe-
re os mais importantes 
critérios de qualidade 
em saúde no Brasil.

Solidariedade ao pequeno João Pedro! 
#ameojoãopedro

Solidariedade, amor 
ao próximo e uma von-
tade imensa de ver o 
João Pedro em plena 
saúde e esbanjando 
alegria. Nesta semana, 
João Pedro parou Ja-
boticabal e em uma só 
voz, familiares, amigos, 
conhecidos e até desco-
nhecidos tomaram para 
si a causa do pequeno 
João.

E juntos, na mesma 
energia, estamos com 
os pais Ana Beatriz e 
Bruno numa campanha 
abraçada por todos, 
principalmente, por 
empresários e comer-
ciantes, que mesmo 
neste momento de pan-
demia, crise e dificulda-
des que todo passam, a 
esperança de ver João 
Pedro com a sua doença 
inibida é maior ainda.

Esta causa não é só 
do João, dos pais ou 
familiares, é de todos. 
Vamos compartilhar e 
chegar no máximo de 
pessoas a história que 
está mostrando o cora-
ção de todos.

Vamos conhecer a 
história do nosso pe-
queno João Pedro:

O João Pedro tem 
1 ano e 3 meses e foi 

diagnosticado com 
AME (Atrofia Muscular 
Espinhal) Tipo 2, uma 
doença rara que afeta 
o funcionamento dos 
músculos.

Ela é progressiva, 
por isso estamos cor-
rendo contra o tempo. 
O João precisa de um 
medicamento chamado 
Zolgensma, que é o que 
há de mais avançado na 
medicina atualmente 
para inibir o avanço da 
doença, porém essa me-
dicação deve ser toma-
da antes dele completar 
os 2 anos de idade.

Esse remédio cus-
ta em torno de 12 mi-

lhões de reais, por isso, 
a família está pedindo 
ajuda para poder pro-
porcionar ao João uma 
melhor qualidade de 
vida.Toda ajuda é mui-
to bem-vinda, seja di-
vulgando, seja volun-
tariando a ajudar na 
campanha ou contri-
buindo financeiramen-
te.

Redes sociais do João 
Pedro:

https://instagram.
com/ameojoaopedro?ig
shid=1np75vlkj79gy

https://m.facebook.
com/ameojoaopedro

Plataformas para do-

ações:
Vakinha
h t t p s : / / v a k a .

me/1813340
PicPay
@ameojoaopedro
Nubank
Ag 0001
Conta 45936812-6
CPF 316.523.008-05

Ana Beatriz Perrone 
Gírio

Banco Nu Pagamentos 
S.A. (260)

Créditos: https://
c o m a p a l a v r a . c o m .
br/2021/02/18/soli-
dariedade-ao-pequeno-
-joao-pedro-ameojoao-
pedro/
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Jaboticabal	Shopping
16	3202-2668

Rua	Rui	Barbosa,	987	-	Centro
16	3204-3634

Nossas Redes Sociais

Maran Sport @maransport1

marancalcados.com.br

PEÇA PELO WHATSAPP

Renata Assirati defende união dos Poderes e 
da classe comerciária para encontrar soluções 

viáveis às medidas restritivas do Plano São Paulo
Com o objetivo de 

discutir assuntos rela-
cionados aos desafios 
que o comércio muni-
cipal tem enfrentado 
diante da crise imposta 
pelas restrições do Pla-
no São Paulo, somado 
ao aumento desenfre-
ado da contaminação 
pelo coronavírus SARS-
-CoV 2, causador da 
COVID-19, a presidente 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Renata 
Assirati (PSC), acom-
panhada da Assesso-
ra Jurídica, Simony 
Franciosi, recebeu na 
quinta-feira (11/02) o 
secretário de Indústria 
e Comércio de Jaboti-
cabal, Lucas Ramos e o 
presidente da Associa-
ção Comercial de Jabo-
ticabal (ACIAJA), Maurí-
cio Pallazo.

A viabilidade de tor-
nar menos rígidas as 
medidas restritivas 
contidas no Decreto Es-
tadual nº 64.881/2020, 
sobretudo quando o 
Município estiver na 
fase vermelha, onde 
são impostas medidas 
mais severas de dis-
tanciamento social e 
fechamento de alguns 
segmentos do comér-
cio, foi um dos assun-
tos em pauta.

A Chefe do Legisla-
tivo ressaltou que to-
dos os vereadores da 
Câmara de Jaboticabal 
estão preocupados e 
empenhados na tenta-
tiva de encontrar uma 
solução que seja viável 
ao comércio, sem, con-
tudo, ferir a legislação 
Estadual e Federal. “Ve-
mos com muita preo-
cupação a questão do 
comércio. Não estamos 
de braços cruzados, 
somente como espec-
tadores, muito menos 
contra os comercian-
tes. Mas todos nós, 
vereadores ou não, 
somos escravos das 

normas legais. Quan-
do assumimos o cargo 
de vereador, juramos 
cumprir a Constituição 
Federal, a Estadual, a 
nossa Lei Orgânica, e 
todas as demais legis-
lações. Ninguém, em 
todo o mundo, tem a 
receita de como resol-
vermos esse impasse, 
mas temos que discutir 
exaustivamente para 
buscarmos uma solu-
ção conjunta e legal”, 
ponderou Renata.

Durante a reunião, a 
presidente da Câmara 
expôs sobre as graves 
consequências jurídi-

cas quando da violação 
do Decreto Estadual 
vigente, a exemplo do 
Município de Bauru/
SP, que atualmente res-
ponde a uma demanda 
judicial. “O Município 
de Bauru tentou fle-
xibilizar as medidas, 
mas está respondendo 
a uma ação judicial in-
terposta pelo Ministé-
rio Público Estadual, 
por ter contrariado em 
duas oportunidades 
o Decreto Estadual, e 
não ter atendido rigo-
rosamente as medidas 
restritivas do Plano São 
Paulo, sobretudo na 
fase vermelha. A Jus-

tiça já concedeu duas 
liminares determinan-
do que o Município em 
questão obedeça às 
Leis Estaduais e Fede-
rais. Quem atualmente 
responde a ação judi-
cial em questão são a 
Prefeita Municipal e o 
Presidente da Câmara 
Municipal”, disse Rena-
ta.

A presidente da Casa 
Legislativa ainda de-
fendeu a importância, 
neste momento desa-
fiador, dos Poderes 
Legislativo e Executi-
vo estarem reunidos 
frequentemente, como 
tem ocorrido, para en-
contrar uma solução 
responsável, consul-
tando sempre as enti-
dades que representam 
a categoria. “É preciso 
encontrarmos um ca-
minho que atenda aos 
anseios dos comercian-
tes, sem ferir as regras 
impostas pelo Gover-
no Estadual e demais 
órgãos de controle. 
Todas as ideias, bem 
pensadas, são muito 
bem-vindas”, defendeu 
Renata. 

O secretário Munici-
pal de Indústria e Co-
mércio, Lucas Ramos, 
reforçou que “a Prefei-
tura e a Câmara Muni-

cipal estão trabalhan-
do juntas na defesa do 
comércio e discutindo 
como podem atender 
melhor os desejos de 
todos aqueles que de-
pendem do seguimen-
to. Estamos comprome-
tidos com a união das 
pautas das entidades 
representativas”.

“Nós, vereadores e 
Poderes constituídos, 
continuaremos em 
busca de uma solução 
assertiva, sem cau-
sar constrangimentos, 
para que de maneira 
clara, objetiva e princi-
palmente transparente, 
possamos encontrar a 
melhor solução, dentro 
das possibilidades ad-
mitidas em lei”, garan-
tiu Renata.

TEM ALGUMA SUGES-
TÃO?

Caso você tenha al-
guma sugestão, ou 
queira colaborar de al-
guma forma, encami-
nhe sua manifestação 
para a Ouvidoria da 
Câmara de Jaboticabal. 
Você pode encaminhar 
por e-mail: ouvidoria@
camara jabot i caba l .
sp.gov.br; ou por um 
formulário disponível 
no site oficial da Câ-
mara (www.jaboticabal.
sp.leg.br), na seção Ou-
vidoria.


