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O vice-prefeito de Jabo-
ticabal, Nelsinho Gimenez, 
e o Secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, Lucas 
Ramos, estiveram em São 
Paulo na terça-feira, 25, no 
Palácio dos Bandeirantes, 
para a assinatura do convê-
nio do MIT – Município de 
Interesse Turístico. O Gover-
nador João Doria autorizou a 
assinatura de convênios com 
140 municípios no valor de 
R$ 50,4 milhões. Os recursos 
serão utilizados para obras e 
melhorias de infraestrutura 
das cidades. 

Vice-prefeito e Secretário de Indústria, Comércio e 
Turismo de Jaboticabal participam de solenidade 

para assinatura do convênio do MIT

Na data de 20 de maio de 
2021, o contabilista Vitório 
De Simoni foi empossado 
no cargo de Delegado re-
presentante do Conselho 
Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo – 
CRC/SP, para um mandato 
de 4 (quatro) anos. Com 
isso a cidade de Jabotica-
bal, Guariba, Pradópolis, 
Taiuva e Taiaçu passam a 
ter um representante da 
classe contábil fazendo elo 
de ligação entre o Conse-
lho na Capital e os profi s-
sionais do Interior do Es-
tado. 

Vitório De Simoni foi empossado no cargo de Delegado representante do 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRC/SP

As Entidades APAE, ASILO SÃO VICENTE 
DE PAULA e o HOSPITAL E MATERNIDA-
DE SANTA ISABEL receberão até o próximo 
mês, recurso de R$ 100 mil reais para cada 
Entidade, com objetivo de contribuir com a 
manutenção mensal dessas importantes Enti-
dades de Jaboticabal.

Vitório De Simoni, Edu Fenerich e 
Gilberto de Faria conseguem 300 mil 
em verbas para APAE, ASILO e SANTA 

CASA de Jaboticabal, através dos 
Deputados Baleia Rossi e Leo Oliveira
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Na última sexta-feira (21/05), o 
Deputado Federal Ricardo Silva 
(PSB), esteve em Jaboticabal para 
anunciar recursos que foram desti-
nados ao município, por intermé-
dio da vereadora municipal Dra. 
Andréa Delegada.

DEPUTADO RICARDO SILVA ANUNCIA NOVAS 
EMENDAS PARLAMENTARES PARA JABOTICABAL

O DEPUTADO FALOU 
SOBRE O TRABALHO 
QUE VEM EXERCENDO 

AO LADO DA 
VEREADORA DRA. 

ANDRÉA DELEGADA
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A Comissão de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
(CECEL) da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal rece-
beu, na terça-feira (18/05), 
a secretária municipal de 
Educação, Lúcia Vasques, e 
o chefe de gabinete, André 
Bonelli, para alavancar o 
debate sobre a volta às aulas 
da rede pública municipal 
de ensino.

A presidente da comis-
são, vereadora Professora 
Paula (PT), acompanhada 
pelo vereador Prof. Jonas 
(Republicanos), questiona-
ram a secretária da pasta 

O vereador Gregório 
Casagrande (Solidarieda-
de) apresentou na última 
sessão ordinária (17/05), 
na Câmara Municipal de 
Jaboticabal, uma indicação 
ao prefeito Prof. Emerson 
Camargo (PATRI) pedin-
do mais fiscalização e ações 
para evitar aglomeração. 
Entre as sugestões apresen-
tadas pelo parlamentar ao 
Executivo, está a instala-
ção de barreiras e presença 
de viatura policial, antes 

#DoGabinete - Comissão de Educação teme volta às 
aulas presenciais sem os cuidados necessários

#DoGabinete - Vereador Gregório Casagrande pede rigor na 
fiscalização e ações do Poder Público para evitar aglomerações

municipal sobre o posicio-
namento dela em relação 
ao retorno das aulas pre-
senciais no contexto mais 
agravante da pandemia na 
cidade. Lúcia afirmou que a 
preocupação existe, e que a 
pasta segue atenta aos acon-
tecimentos causados pela 
pandemia. Em uma indica-
ção enviada anteriormente 
ao Poder Executivo, a co-
missão chegou a recomen-
dar “que a retomada das au-
las e atividades presenciais 
ocorra de forma gradual e 
responsável, atentando-se 
às regras de distanciamen-

to social e evitando-se nova 
aceleração da transmissão 
da afecção”.

Apesar do Poder Execu-
tivo sinalizar que ainda não 
há previsão para o retorno 
presencial dos alunos às 
escolas municipais, seguin-
do com as aulas remotas, a 
comissão mostra preocu-
pação para quando esse dia 
chegar. O temor dos mem-
bros da CECEL, que além 
de Professora Paula e Pro-
fessor Jonas, também conta 
como membro o vereador 
Gregório Casagrande, é 
de que o retorno das aulas 

presenciais no município 
esbarre na falta de infraes-
trutura sanitária segura a 
fim de se evitar o contágio 
da COVID-19 nas escolas. 

Os membros da comis-
são também acreditam ha-
ver uma disparidade em 
relação à permanência do 
ensino remoto nas escolas 
municipais, o que não tem 
ocorrido com as escolas es-
taduais e privadas que são 
sediadas no município – es-
tas tem adotado o sistema 
híbrido, podendo ter a pre-
sença de até 35% dos alunos 
por sala conforme decreto 
do Governo do Estado. “Se 
há por parte da secretária o 
receio da volta precoce do 
ensino em meio a um dos 
piores momentos da pande-
mia, há de se ter receio tam-
bém em relação ao âmbito 
escolar estadual e privado, 
afinal, o deslocamento e as 
aulas ocorrem no mesmo 
município, cabendo ao Pre-
feito Municipal a tomada 
de decisão para Decretar a 
interrupção tanto das au-

las presenciais das escolas 
estaduais, quanto das esco-
las privadas de nossa cida-
de”, argumentou Professora 
Paula.

Durante a reunião, a se-
cretária de Educação cha-
mou a atenção para a situ-
ação de vulnerabilidade dos 
alunos do ensino público, 
que para ela, tem sido preo-
cupante. A gestora afirmou 
que, por parte do prefei-
to municipal, também há 
preocupação em relação à 
situação de vulnerabilida-
de dos alunos das escolas 
estaduais, principalmente 
pela falta de apoio da ação 
de distribuição de cestas 
básicas por parte do Gover-
no do Estado de São Paulo. 
No âmbito municipal, Lú-
cia contou que “a prefeitu-
ra conseguiu seis mil cestas 
básicas por meio de uma 
licitação, devendo suprir 
a demanda dos alunos das 
escolas municipais por pelo 
menos quatro meses”.

A secretária também 
abordou sobre as dificulda-

des econômicas das peque-
nas escolas municipais e da 
demissão de diversos fun-
cionários, fator que consi-
dera agravante em meio ao 
contexto de crise sanitária 
enfrentada no país, e igual-
mente demonstrou preocu-
pação com a insegurança 
da volta às aulas em diver-
sas redes de ensino.

Para a vereadora Profes-
sora Paula, é necessária uma 
reformulação no “Comitê 
Municipal de Prevenção e 
Enfrentamento”. “Entendo 
que algumas mudanças são 
importantes para que pos-
samos efetivamente discu-
tir novos protocolos com os 
demais grupos sociais da ci-
dade, gerando novas ações 
para fortalecer a prevenção 
da circulação e o combate 
ao Coronavírus”, concluiu a 
presente da comissão.

Texto: Matheus Amancio  
|  Assessoria de Gabinete da 
vereadora Profª Paula (PT)

Assessoria de Gabinete 
da vereadora Profª Paula 
(PT) (16) 3209-9482

das 23 horas, por meio da 
“Atividade Delegada”, exis-
tente entre a prefeitura e a 
Política Militar, nos locais 
de aglomeração de pessoas 
e veículos que perturbam o 
sossego público. 

“Temos recebido mui-
tas reclamações, principal-
mente em que moradores 
da COHAB 3, proximida-
des do Distrito Industrial 
e Monterrey, vem constan-
temente sofrendo com per-

turbações do sossego, mas, 
no final da semana passado 
bateu recorde de desordem 
pública”, lembrou o parla-
mentar.

Ainda na tarde de quin-
ta-feira (20/05), o vereador 
participou de uma reunião 
no Paço Municipal, com 
autoridades da cidade. “A 
indicação foi atendida de 
pronto, e agradeço imen-
samente ao prefeito Emer-
son, todos os secretários, 

em especial ao Alexandre 
Martins – secretário de Pla-
nejamento; ao Dr. Queiros 
– procurador do Municí-
pio; à Roseli Elísio – dire-
tora do Departamento de 
Vigilância e Saúde; ao Nel-
sinho Gimenez - secretário 
de Obras; ao José Reynaldo 
– secretário do Departa-
mento de Trânsito, e, ao Lu-
cas Ramos – secretário da 
Indústria e Comércio, pelas 
providencias rapidamente 
pensadas e programadas 
junto à Polícia Militar, em-
presários do Distrito Indus-
trial e autoridades compe-
tentes”, disse Gregório.

O vereador considerou a 
reunião produtiva. “Tenho 
certeza que muitas provi-
dências serão fortalecidas e 
inovadas, inclusive contan-
do com a colaboração dos 
empresários do Distrito In-
dustrial, que a partir deste 
final de semana, vão iniciar 
junto com o poder público e 
a polícia miliar, algumas es-
tratégias de coibição. Mas, 
em meio a toda essas boas 
notícias, e boa vontade em 
solucionar o problema que 
vi na reunião, sai entristeci-
do. Não fazia ideia até onde 
chega a falta de respeito, e 

o risco que correm as auto-
ridades (polícia, pessoal da 
fiscalização), nem mesmo o 
tamanho da falta de consci-
ência e entendimento desta 
parte da população, que são 
os aglomeradores. Mesmo 
em um período de pande-
mia, eles insistem em se 
juntar para causar perturba-
ção. Gostaria que a popula-
ção colaborasse ainda mais, 
registrando para possível 
ação no Ministério Públi-
co, com as reclamações for-
mais junto à Polícia Militar. 
Ligue 190 e faça a denún-
cia. Gostaria também que 
conscientizassem as pesso-
as mais próximas, pois não 
basta o vereador indicar, 
nem a vontade do executi-
vo e da polícia militar em 
solucionar o problema que 
vem em uma crescente, e na 
grande maioria das vezes 
feito por uma camada des-
preocupada e inconscien-
te. Como bem foi dito na 
reunião, essa preocupação 
vai muito além de coibir o 
barulho e a aglomeração, 
ela é também de saúde e de 
segurança pública. Só para 
vocês terem conhecimento, 
uma das principais preocu-
pações da reunião, era com 
a segurança dos próprios 

aglomeradores, que muitas 
vezes ao ver uma viatura, 
empreende fuga e atraves-
sam a pista próxima ao Dis-
trito Industrial sem nem 
olhar, correndo sério risco 
de morte por atropelamen-
to”, alertou Gregório.

O parlamentar entende 
que o caso das aglomera-
ções não é de simples so-
lução. “O poder público e 
a polícia militar tem que 
pensar de forma ampla, 
em resolver o problema de 
perturbação, em resolver o 
problema de saúde com a 
disseminação da COVID 
nestas aglomerações, que 
agora está matando pessoas 
mais jovens, bem como na 
segurança de toda a popu-
lação, que também inclui 
estes aglomeradores. Mas, 
... vamo que vamo! Juntos 
somos mais fortes. Denun-
cie (190), eduque, conscien-
tize”, concluiu Gregório.

Texto: Alairce Araujo  | 
Assessoria de Gabinete do 
vereador Gregório Casa-
grande

Assessoria de Gabinete 
do vereador Gregório Casa-
grande (16) 3209-9496
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O Espiritismo pode tirar tudo de ruim 
que possa acontecer com você?

A resposta é não. Não, o 
Espiritismo não pode fa-
zer por você a tarefa que é 
sua. Não, a Casa Espírita e 
seus trabalhadores não têm 
como realizar, por você, 
os esforços, a vigilância de 
pensamentos e sentimen-
tos, as orações, a caridade, a 
correção de conduta moral/
espiritual, as escolhas cons-
cienciais mais elevadas em 
sintonia com Jesus, a cons-
trução diária e eterna de 
novos hábitos, agora sob a 
condução do Evangelho de 
Jesus!

É muito, muito, muito 
comum as pessoas chega-
rem à Casa Espírita ou jun-
to ao trabalhador Espírita 
desejosas de que realizemos 
algo mágico que possa: im-
pedir algo ruim de aconte-
cer, fazer algo bom acon-
tecer, tirar o ‘espírito ruim’, 
fazer o namorado voltar, 
curar, conseguir o trabalho 
dos sonhos, levar paz ao lar, 
tirar ou colocar alguém em 
determinado caminho, fa-
zer o fi lho estudar, ser ajui-
zado, largar as drogas... 

Pessoalmente, já ouvi to-
dos esses pedidos. E mui-
tos outros que aqui não 
convém expor. Fica claro 
para mim, que passa lon-
ge a compreensão correta 
do objetivo do Espiritismo. 
E, mais triste é quando al-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

guém que se diz espírita ou 
uma casa que se diz espírita 
assume esse papel, sendo 
essa promessa impossível 
de se cumprir. Falta, nesse 
caso, estudo e compreensão 
adequada, igualmente. 

Ao ofertar a refl exão do 
Evangelho de Jesus, o Pas-
se, a Água Fluidifi cada e o 
Estudo das Obras Básicas, 
Clássicas e Complementa-
res do Espiritismo, a Casa 
Espírita instrumentaliza o 
ser a realizar a parte que lhe 
cabe para que encontre o 
equilíbrio pessoal/espiritu-
al, para que se sinta forte e 
com recursos robustos ca-
pazes de fazê-lo enfrentar, 
lidar e vencer todos os obs-
táculos que o farão avançar 
em inteligência e moralida-
de consciencial, de forma 
integral. 

Quando a Casa Espírita é 
séria, o trabalho oportuniza 
um caminho progressivo, 
de consolo, acolhimento, 
estímulo e, também, de re-
núncia, esforços e alegrias 
verdadeiras, que são as ale-
grias do Espírito! Inicial-
mente, há um despertar 
para que assuma responsa-
bilidades consigo mesmo, 
novos hábitos, faça escolhas 
mais equilibrantes e felizes. 
Dai por diante, com assi-
duidade e perseverança, ele 
vai se libertando – por mé-
rito próprio – de tudo o que 
fazia mal. 

Não atingirá a perfeição 
porque, neste planeta de 
Expiação e Provas, o úni-
co Espírito Perfeito que já 
esteve por aqui, foi Jesus! 
Mas abraçará as mudanças 

com as quais se comprome-
teu antes de reencarnar e 
será muito mais feliz como 
felizes podemos ser nós, 
espíritos medianos. E isso 
não quer dizer ausência de 
desafi os. Mas quer dizer 
compreensão do que nos 
acontece. 

Por fi m, deixo o alerta 
que O Espírito da Verdade 
traz na Segunda Parte – 
Cap. XXVII – Das contra-
dições e das Mistifi cações, 
Item 303 de O Livro dos 
Médiuns – uma das Obras 
Básicas do Espiritismo. 

“(...) não pedir ao Espi-
ritismo senão aquilo que 
pode vos dar; seu objetivo 
é o melhoramento moral 
da Humanidade; enquan-
to não vos afastardes disso, 
jamais sereis enganados, 
porque não há duas ma-
neiras de se compreender 
a verdadeira moral, a que 
todo homem de bom-senso 

pode admitir. Os Espíritos 
vêm vos instruir e vos guiar 
no caminho do bem e não 
das honrarias e da fortuna, 
ou para servir às vossas pai-
xões mesquinhas. Se não 
lhes pedisse nada de fútil 
ou que esteja fora das suas 
atribuições, não se daria 
nenhuma presa aos Espíri-
tos enganadoras; de onde 
deveis concluir que aquele 
que é mistifi cado, não tem 
senão o que merece.”

Até a semana que vem! 

********
PALESTRAS VIRTUAIS 

AO VIVO
Facebook.com/oconsola-

dorjaboticabal
Instagram.com/oconso-

lador.jaboticabal 
Estudo de O Livro dos 

Espíritos – terças, das 20 às 
21h

Comentário e Refl exão 
do Evangelho – sábados, 
das 18 às 18h30 

Vivemos em tempos que virou rotina 
ter que defender o óbvio

No início do mês de Maio 
em todo território brasileiro 
houve manifestações contra a 
corrupção. Cidades registra-
ram carreatas e passeatas que 
pediam vacinas, direitos tra-
balhistas e volta do pagamen-
to do auxílio emergencial de 
R$ 600. Manifestantes favo-
ráveis ao governo criticavam 
o Supremo Tribunal Federal e 
pediam volta do voto impres-
so e fi m das restrições sani-
tárias. Os grupos que partici-
param das carreatas levavam 
bandeiras do Brasil e muitos 
vestiam roupas em verde e 
amarelo. Locutores encima de 
carros de som pediam também 
entre outras coisas o fi m dos 
super salários e do fi nancia-
mento público das campanhas 
eleitorais.

“Queremos um Brasil livre 
da corrupção!”, dizia faixas e 
cartazes  expostas pelos mani-
festantes em todas as cidades 
onde ocorreram as manifes-
tações. No dia 15 de Maio 
também houve manifestações 
a favor do Governo Federal e 
questionamentos de grupos de 
oposição. O que fi cou regis-
trado também é que a mídia 
tradicional não deu a cobertu-
ra dos eventos de forma plena, 
restringindo-se a divulgação 
de tais eventos apenas pelas 
mídias sociais. 

Estamos acompanhando 

P/ João Martins Neto

a instalação da CPI COVID 
19 em que a composição da 
Comissão está nas mãos de 
quem não detém o mínimo de 
condição moral para conduzir 
os trabalhos com a isenção e 
imparcialidade necessárias. A 
CPI (Comissão Parlamentar 
de Investigação) é um instru-
mento de nosso Estado Demo-
crático muito importante para 
a apuração de irregularidades, 
porém, a presente Comissão 
pode passar para a história 
como um instrumento inócuo 
que não trará nada de útil.

Vivemos defendendo dia-
riamente o fi m da corrupção o 
que evidentemente deveria ser 
algo que os homens públicos, 
e antes de qualquer coisa, as 
pessoas que ocupam os cargos 
públicos trazer em seu caráter 
limpos deste desvio. A corrup-
ção está evidente em todos os 
setores, e com mais evidencia 
na administração pública nas 
suas esferas de atuação, Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciá-
rio. 

A contratação de amigos 
e parentes pelos gestores é a 
todo instante denunciada ao 
Ministério Público e as saídas 
apresentadas pelos agentes 
públicos são as mais variadas, 
desde justifi cativas e defesas 
que acabam por denotar atra-
vés das decisões que a socie-
dade é idiota.  Por tais ações, 
estes agentes acabam por su-
bestimar a inteligência alheia.

A falta de compromisso 
de Governantes com o erá-
rio público gastando verbas 
que eram destinadas a ações 
de combate e enfrentamento 
pela saúde pública a COVID 
19 traduzem a ação criminosa 
eis que muitas pessoas acaba-
ram mortas  e estão morren-
do sem a devida condição de 

tratamento e a falta de vacina. 
É necessário fi car todo dia de-
fendendo esta condição.

Temos que a todo instante 
defender e afi rmar os valores 
morais e familiares, ante a 
ampla divulgação e violência 
defendida por movimentos 
de alguns grupos sociais o 
que acaba por causar desgas-
tes desnecessários. O líder 
do MST Stédile disse em en-
trevista que “as invasões de 
terras pararam de acontecer 
com medo do Presidente da 
República”, mas que “não 
quer dizer que o movimento 
acabou”. 

O Movimento MST foi 
criado no ano de 1984 com o 
objetivo de favorecer e efeti-
var a reforma agrária, mas o 
desenvolvimento e a atuação 
deste importante Movimento 
Social acabaram por cair tam-
bém no descrédito às vistas 
da sociedade, vez que rotinei-
ramente via-se nas reporta-
gens televisivas a destruição 
de propriedades produtivas 
e a matança de animais, que 
incluíam ateamento de fogo 
em sedes, deixando cena de 
terror e horror. A desculpa do 
Líder do MST tem um pou-
co de razão, mesmo porque o 
Governo Federal tem a forma 
de enfrentamento contra a bal-
búrdia implementada, e neste 
caso, não houve a utilizar a 
violência, assim como tenta 
transparecer Stédile em suas 
declarações. No presente caso 
houve por parte do Gover-
no Federal o fechamento da 
torneira de verbas que eram 
destinadas para a sustentação 
do movimento social, que não 
estava desenvolvendo correta-
mente a sua função social que 
foi criada.

Certamente a ideologia 

ventilada na criação do mo-
vimento social que visava a 
reforma agrária passou a ser 
desvirtuada e a sociedade 
passou a cobrar o óbvio. Os 
questionamentos passaram 
a ser constantes e que leva-
vam a perguntas e conclusões 
porque razão, aos assentados 
pelo movimento em muitas 
propriedades rurais para pro-
dução familiar não residiam 
nas mesmas. Teriam então 
propriedades urbanas? Preci-
savam mesmo de tais assenta-
mentos?   

Em nosso Município o 
questionamento do óbvio pas-
sou a ser constante também. - 
Qual a razão de serem atendi-
das pessoas com sintomas da 
COVID 19 no mesmo espaço 
que pessoas com sintomas de 
outras intercorrências médi-
cas no mesmo lugar, a UPA?     

Certamente outras obvie-
dades estão sendo questio-
nadas por nossa sociedade e 
esperando que os senhores 
gestores tenham hombrida-
de, honestidade e presem por 
manter suas reputações iliba-
das, condição esta que deve 
estar implícita nos homens 
públicos, sem contar com a 
demonstração da ética e sua 
prática pelos administradores 
na condução de seus cargos, 
sem a necessidade de se ques-
tionar o que é óbvio.    

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétri-
cas e Telefônicas LTDA. está abrindo 
processo seletivo para portadores de Ne-

cessidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PORTARIA

Nº 22, DE 24 DE MAIO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo no período de 31/05/2021 a 14/06/2021 ao servidor ANA PAULA TOPAN JUN-
QUEIRA.

Nº 23, DE 28 DE MAIO DE 2021 - Decreta Ponto Facultativo na Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

EXTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DO PRAZO PARA 

OFERECIMENTO DAS PROPOSTAS

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna público que, com relação à licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 01/2.021, do tipo menor preço global, para 
aquisição de Licença de uso de software, mediante locação, para Gerência de Ges-
tão de Compras e Materiais, Licitação, Almoxarifado, Gerência de Gestão de Pes-
soal, Orçamento Público, Contabilidade, Tesouraria, Controle de Frotas, Patrimônio 
Público, Portal de Acesso a Informação, conforme especificações constantes do 
Anexo I, realizará a sessão de abertura e julgamento das propostas no dia 16 de 
Junho de 2021 em razão da retificação do Edital e seus Anexos, com a consequen-
te reabertura do prazo para o oferecimento das propostas.

O edital retificado está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, durante seu expediente normal, respeitados os atos normativos 
vigentes no contexto da pandemia, ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.

Recebimento das Propostas: Dia 16/06/2021, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 16/06/2021 às 09:30 horas.

I – COMPARATIVOS: 

R$ % R$ % R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 6.785.248,05 2,30% 6.551.438,69 2,13% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 16.826.764,09 5,70% 17.501.359,08 5,70% 0,00 5,70% 0,00 5,70%

Limite Legal (art. 20) 17.712.383,26 6,00% 18.422.483,24 6,00% 0,00 6,00% 0,00 6,00%

Excesso a Regularizar 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

III – DEMONSTRATIVOS:

0,00

#DIV/0!

Responsável pelo Controle Interno

Jaboticabal,  26 de maio de 2021

Renata Assirati Luiz Gustavo Perez Ferreira
Presidente da Câmara Municipal Agente Contábil e Financeiro

Solange Mary Fernandes

% RCL
(-) Deduções:

Exercício anterior

R$

2.397.076,80 Exercício atual

    Aplicações Financeiras 2.099.501,09
Subtotal 2.397.076,80 Serviços de Terceiros                       

(art. 72 LC 101/00)

Valores compromissados a pagar até 30/04

Total das Disponibilidades:

    Bancos – C/Movimento 297.575,71      Não Processados 0,00

    Bancos – C/Vinculadas 0,00 Total da Inscrição: 0,00

0,00

R$ Inscrição de Restos a Pagar: R$
    Caixa 0,00      Processados 0,00

Disponibilidades financeiras em 30/04

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO
1º QUADRIMESTRE DE 2021

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

Valores expressos em R$

Receita Corrente Líquida    295.206.387,62 307.041.387,35 0,00

Que o tempo seja sempre o seu me-
lhor parceiro, trazendo equilíbrio e 
sabedoria que lhe darão a receita ide-
al para viver a vida, aproveitando o 
melhor que ela tem a oferecer. Muita 
saúde, amor, paz, fé, esperança, ale-
gria e prosperidade. Feliz aniversário 
neste dia 29/05!

Parabéns Dr. Mauro Cenço!
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Na data de 20 de maio de 
2021, o contabilista Vitório 
De Simoni foi empossado 
no cargo de Delegado re-
presentante do Conselho 
Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo – 
CRC/SP, para um mandato 
de 4 (quatro) anos. Com 

As Entidades APAE, 
ASILO SÃO VICEN-
TE DE PAULA e o 
HOSPITAL E MA-
TERNIDADE SAN-
TA ISABEL receberão 
até o próximo mês, 
recurso de R$ 100 mil 
reais para cada En-
tidade, com objetivo 
de contribuir com a 
manutenção mensal 
dessas importantes 
Entidades de Jaboti-
cabal. “É uma alegria 
prá mim, juntamente 
com os vereadores do 
MDB, Edu e Gilberto, 
podermos ajudar es-
sas Entidades, afinal 
elas  cuidam e desen-
volvem um trabalho 
muito importante em 
nossa cidade, con-
cluiu Vitório”.

Vitório De Simoni foi empossado no cargo de 
Delegado representante do Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo – CRC/SP

Vitório De Simoni, Edu Fenerich e Gilberto de Faria conseguem 300 
mil em verbas para APAE, ASILO e SANTA CASA de Jaboticabal, 

através dos Deputados Baleia Rossi e Leo Oliveira

isso a cidade de Jabotica-
bal, Guariba, Pradópolis, 
Taiuva e Taiaçu passam a 
ter um representante da 
classe contábil fazendo elo 
de ligação entre o Conselho 
na Capital e os profissio-
nais do Interior do Estado. 
Trata-se de um mandato 

honorífico e de represen-
tatividade, onde profissio-
nais da contabilidade, em-
presários e estudantes de 
contabilidade passam a ter 
um representante do CRC 
SP mais próximo. “É uma 
honra ser escolhido dentre 
tantos profissionais capa-

citados. Vamos trabalhar 
com a união da classe con-
tábil, proteger a sociedade 
com a valorização do bom 
profissional e fiscalização 
para aqueles que ferem a 
conduta ética da profissão, 
além é claro, de contribuir 
com os empresários atra-

vés da contabilidade como 
ferramenta de gestão e na 
tomada de decisões asserti-
vas, colaborando com a saú-

de financeira das empresas, 
crescimento econômico e a 
geração de empregos”, enfa-
tiza Vitório De Simoni.
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A presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, 
Renata Assirati (PSC), cum-
priu agenda em São Paulo, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
na segunda-feira (24/05), ao 
lado do vereador Daniel Ro-
drigues (PSDB) e do prefei-
to municipal Prof. Emerson 
Camargo (PATRI) e do vice-
-prefeito Nelson Gimenez 
(PATRI), para participar da 
assinatura do convênio com 
o Governo do Estado para a 
implantação de uma unida-
de do Poupatempo em Jabo-
ticabal.

Jaboticabal foi um dos 
vinte municípios contem-
plados pelo governo pau-
lista para a instalação do 
Poupatempo. A implan-
tação será viabilizada em 
parceria com a prefeitura, 
e funcionará no formato de 
“Balcão Único”, com aten-
dimentos multitarefas, que 
inclui serviços estaduais e 
municipais.

Presidente da Câmara de Jaboticabal participa 
da assinatura de convênio para implantação 

do Poupatempo no município
A unidade do Poupatem-

po deve facilitar à popula-
ção jaboticabalense, e de 
cidades vizinhas, o acesso 
rápido a serviços como a 
emissão de CNH, Carteira 
de Identidade (RG), Cartei-
ra de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS), Atestado 
de Antecedentes Criminais 
de São Paulo, Nota Fiscal 
Paulista, entre outros. Além 
disso, os serviços munici-
pais, como IPTU, certidões, 
taxas, etc, também serão 
incorporados e estarão dis-
poníveis pelo Poupatempo, 
bem como os serviços do 
Detran/SP.

Feliz com a conquista, a 
chefe do Legislativo se ma-
nifestou em sua rede social: 
“É com o coração cheio de 
alegria que trago essa mara-
vilhosa noticia: a tão sonha-
da unidade do Poupatempo 
em Jaboticabal vai se tornar 
realidade... Que esse Pou-
patempo seja o símbolo do 

bom trabalho que o Poder 
Executivo e Legislativo vem 
fazendo em nossa cidade, 
trabalho esse que tornou 
possível a realização desse 
sonho dos munícipes jabo-
ticabalenses. Quero agra-
decer a colaboração do Ve-
reador, Daniel Rodrigues, 
pela parceria e por suas 
articulações dentro do seu 
partido (PSDB), e também 
agradecer o Prefeito Emer-
son por não medir esforços 
para trazer a unidade do 
Poupatempo para nossa ci-
dade”, publicou Renata, que 
ainda agradeceu o deputa-
do federal Samuel Moreira, 
pelo apoio à implantação 
do posto em Jaboticabal. 

O prefeito municipal 
igualmente comemorou: “É 
uma alegria imensa poder 
assinar o convênio que pos-
sibilita a chegada do Pou-
patempo em nossa cidade. 
Agradeço o governador 
João Dória que olhou por 

Jaboticabal, o vice-governa-
dor, Rodrigo Garcia, o chefe 
da Casa Civil, Cauê Macris, 
assim como o nosso Secre-
tário Estadual de Desenvol-
vimento Regional, Marco 
Vinholi”, comentou o pre-
feito. “Agradeço, também, 
o deputado federal Samuel 
Moreira pelo apoio, o dire-
tor-presidente do Detran, 
Ernesto Mascellani Neto, 

o presidente da Prodesp, 
André Arruda, o diretor da 
Prodesp, Murilo Macedo, 
além do nosso vice-prefei-
to, Nelsinho Gimenez, a 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Renata Assirati, e o 
vereador Daniel Rodrigues. 
Uma união de esforços que 
resultou em mais uma con-
quista para Jaboticabal”, 
manifestou Prof. Emerson 

Camargo por meio de sua 
rede social.

A prefeitura ainda não di-
vulgou o local e data sobre 
a inauguração e início das 
atividades do Poupatempo 
em Jaboticabal, mas a ex-
pectativa é de que comece 
neste segundo semestre.

Crédito da foto: Governo 
do Estado de São Paulo

O vice-prefeito de Jabo-
ticabal, Nelsinho Gimenez, 
e o Secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, Lucas 
Ramos, estiveram em São 
Paulo na terça-feira, 25, no 
Palácio dos Bandeirantes, 
para a assinatura do convê-
nio do MIT – Município de 
Interesse Turístico. O Gover-
nador João Doria autorizou a 
assinatura de convênios com 
140 municípios no valor de 
R$ 50,4 milhões. Os recursos 
serão utilizados para obras e 
melhorias de infraestrutura 
das cidades. 

“Este é um tema impor-

Vice-prefeito e Secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo de Jaboticabal 

participam de solenidade para 
assinatura do convênio do MIT

tantíssimo: cuidarmos do 
turismo de Jaboticabal. Isso 
gera emprego e renda para o 
nosso município. Que nossa 
cidade possa ser contempla-
da com emendas neste setor”, 
comentou o Secretário de 
Indústria, Comércio e Turis-
mo, Lucas Ramos.

Com a autorização, a 
Secretaria de Turismo e 
Viagens, por meio do De-
partamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios Turísticos  (Dadetur), 
formalizará os convênios e 
dará início ao processo de 
liberação dos recursos. A 

novidade é que a partir deste 
ano toda a tramitação de do-
cumentos será digital, pelo 
SP Sem Papel.

“É um dia histórico para 
o turismo de São Paulo e do 
Brasil. É um marco da reto-
mada, do programa que foi 
implantado desde o primeiro 
dia desse governo com inten-
ção clara de colocar o turis-
mo no centro da estratégia 
do desenvolvimento do Es-
tado de São Paulo”, disse Vi-
nicius Lummertz,  Secretário 
de Turismo e Viagens.

A criação dos MITs tem 
como objetivo ampliar e qua-

lificar a oferta turística do Es-
tado. Com exceção das 70 es-
tâncias, que têm um regime 
próprio e consolidado por 
décadas, todos os demais 575 
municípios paulista estão 
aptos a se tornarem MITs, 
respeitado o limite atual de 
140 vagas. Os MITs estão 
distribuídos pelas 16 regiões 
administrativas do Estado e, 
com as 70 cidades classifica-
das estâncias, compõem uma 
oferta turística variada e des-
centralizada, que abrange 1/3 
dos municípios paulistas.
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O CAC – Centro de Aten-
dimento ao Coronavírus de 
Jaboticabal retomou, desde 
o último sábado (22/05), o 
atendimento 24h. Totalmen-
te remodelado, a nova uni-
dade trouxe maior agilidade 
e maior conforto aos pacien-
tes.

O prefeito de Jaboticabal, 
Prof. Emerson esteve presen-
te na unidade no primeiro 
dia com atendimentos 24h. 
“A retomada do nosso cen-
tro em período integral era 
uma necessidade, mas que 
também esbarrava na falta 
de médicos. Agora, com uma 
nova roupagem, transforma-
mos o Novo CAC. São dois 
consultórios médicos e já 
fiz a solicitação para a nossa 
equipe para a criação de um 
terceiro consultório para ga-
rantir maior agilidade nos 

As seis mil cestas básicas 
adquiridas para distribuição 
aos alunos da rede munici-
pal de ensino começaram a 
chegar em Jaboticabal. Na 
segunda-feira, 24, as primei-
ras escolas já receberam as 
unidades que serão distri-
buídas aos alunos. Cada es-
cola irá comunicar os pais e 
responsáveis sobre os dias e 
horários que poderão retirar 
suas cestas. A expectativa é 
de que, até a sexta-feira, 28 
de maio, todas as 29 escolas 
completem a entrega aos seis 
mil alunos.

“Esse foi um dos meus 

Novo CAC 24h: Centro de Atendimento ao Coronavírus retoma 
atendimentos em novo formato e em período integral

Seis mil cestas básicas dos alunos da rede municipal 
começam a chegar para distribuição nas unidades de ensino

atendimentos”, explicou o 
prefeito.

Quem chega para ser aten-
dido passa por uma triagem 
e recebe uma classificação 
entre as cores verde e ama-
rela. A amarela trata de casos 
em que o paciente chega com 
sintomas mais avançados, 
enquanto a verde aponta para 
sintomas leves. “Outro ponto 
que ainda será ajustado é o 
local de espera dos pacien-
tes. Eles sairão do corredor 
de entrada da Terceira Idade 
e serão remanejados para a 
quadra, onde há mais espaço, 
conforto e distanciamento”, 
concluiu o Prof. Emerson.

O Novo CAC fica loca-
lizado no Centro de Lazer 
“Edson Martini”, na Praça 
Ernesto Poli, s/n – no bairro 
Jardim Santa Rita, em frente 
à Prefeitura Municipal.

principais pedidos para a 
nossa secretária de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, Lu-
cia Vasques: cuide dos nos-
sos alunos e de suas famílias. 
Adquirimos 36 mil cestas bá-
sicas, que serão distribuídas 
ao longo de seis meses conse-
cutivos. As primeiras seis mil 
começaram a chegar. É uma 
alegria imensa acompanhar 
de perto o início deste pro-
cesso”, comentou o prefeito, 
Prof. Emerson.

A Prefeitura de Jaboticabal 
pede que os pais e responsá-
veis fiquem atentos junto as 
unidades de ensino quanto 

ASSOCIAÇÃO “CORA CORALINA” TEM NOVA CÚPULA DIRETIVA
Fundada em 

30/03/1994, a Associação 
Cora Coralina - Centro 
Jaboticabalense de Ativi-
dades Culturais e Artísti-
cas,  recentemente quali-
ficada como Organização 
Social, realizou assem-
bleia geral extraordinária 
em 19-05-2021 na Facul-
dade São Luis, observan-
do todas as medidas de 
segurança sanitária. Devi-
do às alterações impostas 
pela Lei Federal nº 13.019 
de 31-07-2014 e com base 
no novo estatuto,  delibe-
rarem as seguintes maté-
rias na Ordem do Dia:

Instalação do Conselho 
de Administração; e

Nomeação da Diretoria 
Executiva e do Conselho 
Fiscal pelo Conselho de 
Administração.

Houve disputa de duas 
chapas para a executiva, 
uma liderada por Jayme 
dos Santos e outra por 
Carlos Alberto de Faria 

que foi escolhida. 
Novas composições no-

meadas e instaladas:
Conselho de Adminis-

tração:
Poder Público: André 

Luis Sousa Dias e Thais 
Creolezio - escolhida vice 
presidente do mesmo 
(Prefeitura Municipal),

Entidades da sociedade 
civil: Ricardo Marcelo de 
Castro Martins, escolhido 
presidente do mesmo (Fa-
culdade São Luis) e Dival-
do Rodrigues dos Santos 
(CEREA),

Associado: Benedito 
Celso Pinheiro de Qua-
dros,

Eleito pelos demais in-
tegrantes do conselho: 
José Carlos Sartori e,

Funcionário da entida-
de: José Alfredo Teixeira 
Homem

Diretoria Executiva 
(Chapa vencedora: “Valo-
rizando a Cultura”):

Presidente: Carlos Al-

berto de Faria
Vice presidente: José 

Augusto Camargo Silva
1ª Secretária: Luci Pal-

mira de Antônio Gastaldo
2ª Secretária: Mara San-

chez Milla
1ª Tesoureira: Juliana 

Paula Bedin
2º Tesoureiro: Samuel 

da Silva Moraes
Conselho Fiscal:
Titulares: Adriano 

Henrique Marchi, Jayme 
dos Santos e José Paulucci 
Neto

Suplentes: Carlos Au-
gusto Santiago de Jesus, 
Orivaldo Briza e Paulo 
Sergio Santa Capita.

ao cronograma de distribui-
ção. A Prefeitura também di-
vulgará os dias e horários em 
suas redes sociais. “No pas-
sado, nossos alunos foram 
contemplados apenas uma 
vez com a cesta básica. Desta 
vez, o prefeito solicitou que 
entregássemos, no mínimo, 
por seis meses consecutivos. 
Esse olhar para as nossas 
crianças e famílias é fantás-
tico”, comentou a secretária, 
Lucia Vasques.

A cesta básica é composta 
por: um pacote de arroz de 
5kg, achocolatado, 2kg de 
feijão, 2 sachês de molho de 

tomate, dois pacotes de leite 
em pó, um óleo de soja, um 
pacote de bolacha água e sal, 
um pacote de bolacha maise-
na, um pacote de macarrão 
parafuso, um pacote de ma-
carrão tipo espaguete, duas 
latas de sardinha, um pacote 
de fubá, 1kg de beterraba, 
1kg de chuchu e 1kg de ce-
noura. 

As escolas que serão con-
templadas com a entrega das 
cestas básicas foram:

1) Senhora Aparecida 
(Av. João Pinto Ferreira, 282, 
Aparecida);

2) Palma Travassos 
(Praça Dr. Jorge Tibiriçá, 92 
– Centro);

3) Alice Kamla (CIAF 
7) (Av. Fortunato João Dona-
don, n° 61, Cohab IV);

4) Armando Lerro (R. 
Mário Guarita Cartaxo, 100, 
Jardim Paulista);

5) Aurélio Niero (CIAF 
5) (Av. Aurélio Migliori, 100, 
Jardim Santa Rosa);

6) Edgard D’Amico (R. 
Carlos Agostinho Artoni, 
200, Santo Antônio);

7) Honório Cardoso 
(CIAF 2) (R. São João, 1980, 
Sanbra);

8) Luiz Antônio Bernal 
(CIAF 1) (Praça Saul Borsari, 
s/n, Santa Tereza);

9) Manoel Gonçalves 
(R. José Bonifácio 815, Apa-
recida);

10) Rosa de Almeida (R. 
Castro Alves, 671, Centro);

11) Santinha Gagliardi 
(R. Dr. Abel Sader, 225, Jd. 
Angélica);

12) Zilda Arns (R. Laerte 
Trevisoli, 100, Sanbra);

13) Zobeide Martinelli 
Bulgarelli (Trav. Antonia 
Gladenucci Martinez, 23, Jd 
Alvorada);

14) Amadeu Lessi (Av. 
Duque de Caxias, 2000, So-
rocabano);

15) Antônio Marconato 
(R. Humberto Biancardi,105, 
Vila Serra);

16) Antônio Ricardo 
Benati (CIAF 4) (R. Djalma 
Aleixo De Souza, Cohab II);

17) Andréia Ap. Amân-
cio (CIAF 6) (R. Jornalista 
Claudio Luiz Berchieri,600, 
Sta Mônica);

18) Joaquim Fernandes 
Ribeiro (R. Dr. Pedro Melí-
cio Filho, 277, Jardim Prima-
vera);

19) Mário de Stéfani 

(R.Adivino Ap.Gonçalves de 
Lima,91, Prq. Das Araras);

20) Taíde Tódaro (Av. 
Vicente Sagula, 201, Cidade 
Jardim);

21) Walter Barioni (R. 
José Ferreira, 333, Loteamen-
to Ferreira);

22) Ademir Ap. Correia 
(Av. Manoel Barbosa s/n, 
Distrito Córrego Rico);

23) Tereza Noronha de 
Carvalho (R. Francisco Man-
duca Ferreira,138, Distrito 
de Córrego Rico);

24) Florassu Fernandes 
dos Santos (Av. Ângelo Ulian 
Filho, s/n, Distrito de Luzitâ-
nia).

25) Afonso Tódaro (Av. 
Imperador Pedro II, 233, 
Barreiro);

26) Paulo Freire (Av. 
Fortunato João Donadon, 
111, Cohab);

27) Carlos Nobre Rosa 
(Rua João Trevizoli, 16, Jar-
dim Paulista);

28) Coronel Vaz (Rua 
General Osório 215, Centro);

29) Milton Mattos Braga 
(Rua Djalma Aleixo de Sou-
za, 110, Cohab II).
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Na manhã de quarta-feira, 
26, a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos revitalizou 
a praça Dr. Joaquim Nabuco, 
localizada ao lado do Ginásio 
Municipal de Esportes “Al-
berto Bottino”. Os funcioná-
rios realizaram a roçagem da 

A Prefeitura de Jaboti-
cabal implantará a partir 
deste sábado, 29 de maio, 
às 6h, quatro barreiras sa-
nitárias para controlar a 
entrada de veículos no 
município e fechará outros 
seis acessos. A ação irá du-
ras nove dias e seguirá até 
às 6h do dia 7 de junho. 

Os únicos acessos per-
mitidos ao município se-
rão: pela Rua XV de No-
vembro, sentido PREVER; 
pela Av. Carlos Berchieri 
(Marginal); pela Rodovia 
Nisoji Fujisaki (entrada da 
NIPO); e pela rodovia que 
chega do distrito de Lu-
zitânia (Recreio dos Ban-
deirantes). As demais seis 
entradas estarão totalmen-
te fechadas: pela FCAV/
Unesp (rodovia que liga a 
Rodovia Carlos Tonnani), 
Major Hilário Tavares Pi-
nheiro (entrada do monu-
mento Athenas); entrada 
ao lado da empresa CCM; 
entrada ao lado da empresa 
Martins Cruz; entrada pela 
Rua João Maricato; e entra-

O Conselho Municipal 
de Turismo (COMTUR) 
realizará, entre os dias 1º 
e 6 de junho a 3ª Semana 
da Gastronomia de Jabo-
ticabal. Diversos estabele-
cimentos da cidade fazem 
parte da ação, com pratos 
e produtos em preço pro-
mocional. A proposta do 
evento é fazer com que 
o comércio gastronômi-
co seja movimentado e os 
consumidores possam co-
nhecer novas opções de 
cardápio em nossa cidade.

Confira abaixo a lista 

O projeto “Meu Bairro 
Mais Bonito”, da Secretaria 
de Obras e Serviços Públi-
cos de Jaboticabal, chegou 
a partir de quarta-feira, 26, 
no distrito de Lusitânia. 
O projeto, que teve início 
no começo de 2021, mar-
ca presença nos bairros e 
distritos para diversos tra-
balhos de zeladoria, como 
limpeza, sinalização, poda 
de árvores, troca de lâmpa-
das, entre outros serviços.

“Temos trabalhado in-
tensamente para alcançar 
o máximo de bairros da 

Prefeitura de Jaboticabal revitaliza 
Praça Dr. Joaquim Nabuco

Para evitar lockdown, Prefeitura de Jaboticabal implantará 
quatro barreiras sanitárias, fechará seis acessos ao município 

por nove dias e tornará a fiscalização ainda mais rígida

3ª Semana da Gastronomia será 
realizada em Jaboticabal

Meu Bairro Mais Bonito: projeto chega 
ao distrito de Lusitânia

grama e a pintura das guias, 
bancos, sarjetas e coreto.

Essa manutenção também 
tem ocorrido em diversos 
bairros, por meio de solici-
tações que chegam para a 
administração municipal via 
secretaria e, também, dentro 

do cronograma de atividades 
do projeto “Meu Bairro Mais 
Bonito”.

As solicitações de serviços, 
como roçagem e pintura, de-
vem ser realizadas diretamen-
te na secretaria, por meio do 
telefone (16) 3209-4100.

da pelo anel viário Isidoro 
Nechar (liga a rodovia Car-
los Tonnani ao Monterrey/
Colina Verde).

“Como já adiantamos no 
início desta semana, não 
passa pelo nosso planeja-
mento um novo lockdown. 
Adotamos as barreiras sa-
nitárias para acompanhar-
mos de perto quem chega 
em nosso município e ire-
mos atuar com uma fiscali-
zação mais rígida por toda 
cidade.  Com municípios 
vizinhos adotando o lo-
ckdown, sabemos que as 
pessoas podem se locomo-
ver para a nossa cidade. Por 
isso é fundamental termos 
esse controle”, explicou o 
prefeito, Prof. Emerson. 

Todos os acessos, total-
mente fechados ou com as 
barreiras sanitárias, serão 
devidamente sinalizados 
e os agentes que farão a 
abordagem estarão uni-
formizados. Os motoristas 
que chegarem ao municí-
pio, assim como os demais 
ocupantes do veículo, terão 

suas temperaturas e satura-
ção aferidas. 

O protocolo será: se a 
pessoas estiver com 37,5 
graus de temperatura ou 
mais, deverá se dirigir 
ao CAC 24h – Centro de 
Atendimento ao Coronaví-
rus. Se estiver com algum 

sintoma da COVID-19, 
independente da tempe-
ratura, como tosse, dor de 
garganta e dor no corpo, 
também deverá se dirigir 
ao CAC. E, por fim, inde-
pendente de sintomas e/ou 
temperatura, mas estiver 
com saturação abaixo de 

94, a pessoa também deve-
rá comparecer ao CAC.

“Estamos vendo os nú-
meros de casos crescerem 
novamente na nossa re-
gião, com a identificação 
de novas variantes. Cida-
des vizinhas decretaram 
lockdown. Se a população 

de Jaboticabal não con-
tribuir, nenhuma medida 
será eficaz. Precisamos 
do apoio de todos para 
mantermos nosso comér-
cio aberto. Que a popula-
ção contribua nesta luta”, 
concluiu o prefeito, Prof. 
Emerson.

dos estabelecimentos par-
ticipantes.

Baita Pizza – (https://
www.facebook.com/baita-
pizzajaboticabal)

Boteco BarBieri – (ht-
tps://www.facebook.com/
Botecobarbieri)

Bendito Verde (https://
www.facebook.com/empo-
riobenditoverde)

Chopp Café (https://
www.facebook.com/cho-
ppcafe)

Cigana Cervejaria (ht-
tps://www.facebook.com/
ciganacervejaria)

Cucina D’Italia (https://
www.facebook.com/cuci-
naebaritaliano)

Casa Dodô (https://
www.facebook.com/casa-
dodo.cozinhaebalcao)

Empório Camassut-
ti (https://www.facebook.
com/emporiocamassutti)

Ize Chopp & Grill (ht-
tps://www.facebook.com/
izechoppegrill)

O Progredior Pizzaria 
(https://www.facebook.
com/oprogrediorpizzaria)

Padaria Recanto Doce 
(https://www.facebook.
com/padariarecantodoce)

Riomar Oriental (ht-
tps://www.facebook.com/
riomaroriental)

Sabor Gourmet (https://
www.facebook.com/Sabor-
gourmetjaboticabal)

Salgar (https://www.
facebook.com/Salgarcozi-
nhaurbana)

Senhor Boteco (https://
www.facebook.com/se-
nhorbotecojaboticabal)

Super Lanchão (https://
www.facebook.com/LSu-
perLanchao)

Wasabi Sushi Bar (ht-
tps://www.facebook.com/
wasabi.sushibar20)

nossa cidade, sem deixar 
de atender as solicitações 
que chegam diariamen-
te. O projeto ‘Meu Bairro 
Mais Bonito’ tem sido bem 
recebido pela população, 
mas é preciso a cooperação 
de todos para que o servi-
ço realizado não seja van-
dalizado no dia seguinte. 
O prefeito Prof. Emerson 
tem cobrado constante-
mente da nossa secretaria 
e da EMURJA pela zela-
doria urbana. E este pro-
jeto também é importante 
para a saúde pública, uma 

vez que, com a limpeza, é 
possível eliminar diversos 
criadouros do mosquito 
da dengue. O trabalho é 
árduo, ainda mais pela si-
tuação que encontramos o 
município, mas já avança-
mos muito”, afirmou o vi-
ce-prefeito e secretário da 
pasta, Nelsinho Gimenez.

As solicitações de servi-
ços, como poda, roçagem e 
pintura, devem ser realiza-
das diretamente na Secre-
taria de Obras, por meio do 
telefone (16) 3209-4100.
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Na última sexta-feira 
(21/05), o Deputado Federal 
Ricardo Silva (PSB), esteve 
em Jaboticabal para anun-
ciar recursos que foram des-
tinados ao município, por 
intermédio da vereadora 
municipal Dra. Andréa De-
legada.

A vereadora e o deputado 
visitaram cinco instituições 
da cidade que devem rece-
ber 100 mil reais cada. As 
entidades visitadas foram: 
Lar Acolhedor São Vicente 
de Paulo, Recanto Menina, 
União Espírita Nosso Lar – 

DEPUTADO RICARDO SILVA ANUNCIA NOVAS 
EMENDAS PARLAMENTARES PARA JABOTICABAL

UNENLAR, Olhos D’Alma 
e Associação Pais e Amigos 
dos Excepcionais – APAE.

Eleita a vereadora mais 
bem votada no pleito de 
2020, Dra Andréa Delega-
da ressaltou a importância 
dessa parceria com os depu-
tados comprometidos com 
a cidade: “Desde o primeiro 
contato que fiz com o De-
putado Ricardo Silva, ele 
sempre se mostrou muito 
empenhando em ajudar Ja-
boticabal.”

A pedido da vereadora, o 
Deputado Federal Ricardo 

Silva destinou no início de 
março,  R$ 270.000,00 para 
investimentos em estradas 
rurais, que já estão sendo 
utilizados na obra de refor-
ma da ponte no distrito de 
Córrego Rico.

Outra conquista anun-
ciada durante a visita do 
deputado federal Ricardo 
Silva, foi a implantação do 
projeto estadual “Areninha”. 
“Antes mesmo de assumir 
meu mandato, vi uma ci-
dade da região sendo con-
templada pelo “Areninha’’, 
então  solicitei ao Deputado 

Estadual Rafael Silva, que 
pudesse nos auxiliar junto 
ao Governo do Estado, pois 
nessa, uma oportunidade de 
incluir um  projeto esporti-
vo para tirar as crianças da 
rua e por meio do esporte, 
dar uma nova perspectiva 
de futuro para elas. E estou 
muito feliz com liberação 
dessa emenda parlamentar e 
logo o “Areninha” se torna-
rá realidade em Jaboticabal” 
concluiu a vereadora Dra. 
Andréa Delegada.

Logo após a solicitação do 
projeto, Dra. Andréa, indi-
cou oficialmente ao Prefeito 
Municipal, Prof. Emerson 
Camargo que o projeto seja 
implantado no Parque Pri-
meiro de Maio, que por sua 
vez, anunciou em suas redes 
sociais que a construção des-
se novo complexo esportivo 
deve ser realizado no bairro 
indicado pela vereadora.

Ainda durante a visita, o 
Deputado Federal Ricardo 
Silva esteve em cinco insti-
tuições filantrópicas da cida-
de anunciando recursos de 
R$ 100 mil reais para cada.

A vereadora ressaltou a 
importância de políticas 
públicas efetivas para essas 

entidades: “Esse foi um pe-
dido que o ex-prefeito José 
Carlos Hori me fez logo no 
início do meu mandato: 
Que olhasse com mais cari-
nho por nossas instituições 
que exercem um trabalho 
extremamente importante 
para o munícipio, pois, fa-
zem aquilo que muitas ve-
zes não está ao alcance do 
Executivo e grande parte 
da receita delas, são prove-
nientes de eventos que elas 
promovem e que por conta 
da pandemia, desde o ano 
passado não estão podendo 
acontecer. Então solicitei ao 
Deputado Federal Ricardo 
Silva, que pudesse interce-
der por nossas entidades e 
ele prontamente conseguiu 
destinar esses 500 mil reais, 
onde cada entidade receberá 
100 mil reais.”

 O Deputado Federal tam-
bém falou sobre a impor-
tância em destinar recursos 
federais a essas entidades:  
“É gratificante, ao lado de 
meu pai, deputado estadual 
Rafael Silva, poder ajudar as 
instituições filantrópicas e 
ver de perto o lindo trabalho 
que é feito em benefício da 
população. Com essa parce-
ria com a doutora Andréa, 
Jaboticabal receberá ainda 
mais investimentos. Ela é 
uma pessoa séria e honrada 
e, por causa disso, temos to-
tal confiança em atender aos 
pedidos dela, pois sabemos 
que eles vão ao encontro do 
que a população mais preci-
sa.”

Em nota, o presidente 
da APAE Jaboticabal, Cel-
so Cassiano, agradeceu o 
empenho e dedicação para 
com a instituição “Nossos 
sinceros agradecimentos aos 
visitantes, pela indicação 
da Emenda Parlamentar do 
ilustre Deputado e articu-
lação política municipal da 
nobre vereadora e demais 
autoridades contribuindo 
imensamente para continui-

dade dos serviços prestados 
pela APAE Jaboticabal à co-
munidade local  e região.”

Durante a visita, a vere-
adora Dra. Andréa Dele-
gada solicitou oficialmente 
ao Deputado a destinação 
de uma ambulância e uma 
van adaptada para auxiliar 
no transporte de pacientes, 
o que deve contribuir mui-
to para o setor de saúde da 
cidade.

Ao lado da também vere-
adora, Val Barbieri (PRTB), 
Dra. Andréa ainda fez a so-
licitação de um SAMUVET, 
que se trata de uma ambu-
lância destinada ao Suporte 
Avançado de Vida (SAV) e é 
equipada com materiais des-
tinados à urgência e emer-
gência, dentre eles Desfibri-
lador Externo Automático 
(DEA), Monitor Cardíaco, 
Oxímetro, sistema de aspi-
ração e oxigenação que são 
primordiais na estabiliza-
ção dos parâmetros vitais de 
uma vítima, além de contar 
com equipamentos de imo-
bilização, transporte e entre 
outros.

“Gosto sempre de ressal-
tar à população, da impor-
tância de saber quem são os 
deputados que estão de fato 
comprometidos com a nos-
sa cidade. É preciso ter cons-
ciência de que, em época de 
eleições aparecem vários 
candidatos aqui no municí-
pio tentando angariar nos-
sos votos, mas depois, nada 
fazem por nós.  Estou mui-
to feliz com essa parceria e 
ver que em pouco tempo, 
já conseguimos colher bons 
frutos e este é só o começo 
em breve com certeza trare-
mos ainda outras boas notí-
cias para a nossa população.  
Esse foi o compromisso que 
firmei com a nossa querida 
Jaboticabal que me elegeu 
como sua representante na 
Câmara Municipal. ”  Res-
saltou a vereadora Dra. An-
dréa Delegada.

O DEPUTADO FALOU SOBRE O TRABALHO QUE VEM EXERCENDO AO LADO DA VEREADORA DRA. ANDRÉA DELEGADA


