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A presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Renata As-
sirati (PSC), cumpriu 
agenda em São Paulo, 
no Palácio dos Bandei-
rantes, na segunda-feira 
(24/05), ao lado do vere-
ador Daniel Rodrigues 
(PSDB) e do prefeito 
municipal Prof. Emer-
son Camargo (PATRI) e 
do vice-prefeito Nelson 
Gimenez (PATRI), para 
participar da assinatu-
ra do convênio com o 
Governo do Estado para 
a implantação de uma 
unidade do Poupatem-
po em Jaboticabal.

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

do Poupatempo no município

A Prefeitura de Jaboti-
cabal enviou para a Câ-
mara Municipal, para 
apreciação dos vereadores 
e das comissões perma-
nentes, o Projeto de Lei 
Complementar 02/2021, 
de autoria do Poder Exe-
cutivo, que visa conceder 
descontos no IPTU – Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano para as novas em-
presas que se instalarem 
em Jaboticabal de acordo 
com a sua geração de em-
prego.

Prefeitura de Jaboticabal envia projeto 
à Câmara Municipal que garantirá, 

se aprovado, desconto no IPTU 
de novas empresas de acordo com 

a sua geração de empregos

Com o anúncio da compra de um milhão de testes rápidos feito pelo governador 
do Estado, João Doria, o deputado estadual Rafael Silva, logo em seguida, solicitou, 
de forma oficial e urgente, juntamente com o deputado federal Ricardo Silva, que a 
Secretaria Estadual de Saúde destine para Ribeirão Preto e região uma grande quan-
tidade desses novos dispositivos. Os testes, em apenas 15 minutos, identificam quem 
são as pessoas infectadas e, assim, permitem que as prefeituras tomem medidas de 
proteção e isolamento baseadas em informações concretas, para evitar que esses pa-
cientes contaminem familiares, vizinhos, amigos.

Deputado Rafael Silva pede urgência no envio 
de testes rápidos para Ribeirão e região
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A Prefeitura de Jaboti-
cabal enviou para a Câ-
mara Municipal, para 
apreciação dos vereadores 
e das comissões perma-
nentes, o Projeto de Lei 
Complementar 02/2021, 
de autoria do Poder Exe-
cutivo, que visa conceder 
descontos no IPTU – Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano para as novas em-
presas que se instalarem 
em Jaboticabal de acordo 
com a sua geração de em-
prego.

“Esse foi um pedido que 
� z para a nossa equipe de 
secretários, em especial 
ao Alexandre Martins, se-
cretário de Planejamento, 
ao Julio Rocha, secretá-
rio da Fazenda e ao Lu-
cas Ramos, secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo). Em tempos di-
fíceis, precisamos encon-
trar novos caminhos para 
a geração de empregos. 
Nossa cidade está de por-
tas abertas para que novas 
empresas se instalem por 
aqui”, comentou o prefei-
to, Prof. Emerson.

Prefeitura de Jaboticabal envia projeto à Câmara Municipal 
que garantirá, se aprovado, desconto no IPTU de novas 

empresas de acordo com a sua geração de empregos
A Lei visa reduzir, por 

até 5 anos, o IPTU para as 
novas empresas que vie-
rem para o município, de 
acordo com a quantidade 
de empregos que serão 
gerados. Dessa maneira, 
quanto mais empregos fo-
rem gerados, maior será 
o benefício do desconto. 
Empresas já instaladas 
que realizarem expan-
são ou novas construções 
também serão contempla-
das, seguindo os mesmos 
critérios. “Pensamos tam-
bém naquelas empresas 
que já estão na nossa Jabo-
ticabal. Se elas se expan-
direm para novas vagas, 
também serão contempla-
das”, concluiu o prefeito.

É preciso ressaltar que 
a Lei de Responsabilida-
de Fiscal impede que um 
gestor conceda isenção 
do IPTU que já recebe, 
porém, permite que seja 
concedida para futuros 
empreendimentos. O 
projeto está na Câmara 
Municipal e aguarda ser 
enviado ao plenário para 
votação dos vereadores.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 46/2021

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

NOMEIA, a partir de 01 de junho de 2021 a Assessora de Gabinete Enilucia Borges 
de Sousa Joaquim, lotada no Gabinete da Vereadora Renata Aparecida Roncaglio 
Assirati, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 31 de maio de 2.021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

Aqui, na Fatec 
Jaboticabal você 
vai ter a melhor 
formação profis-
sional em BIO-
COMBUSTÍVEIS 
(Manhã ou Noi-
te), GESTÃO AM-
BIENTAL (Noite), 
GESTÃO EMPRE-
SARIAL (na moda-
lidade a distância) 
e MARKETING 
(manhã).

Inscrições para o 
vestibular vão até 
as 15h do dia 07 
de junho pelo site: 
www.vestibularfa-
tec.com.br

Seja destaque... 
vem ser Fatec Ja-
boticabal!

Dúvidas
WhatsApp: (16) 

99401-3617

Você quer uma faculdade que te ensine na 
prática o que o mercado de trabalho precisa?

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.
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A cidade de Jaboticabal 
é a quinta que mais vacina 
entre os 25 municípios que 
integram a GVE-Ribeirão 
Preto, se considerarmos a 
proporção populacional. A 
“Cidade das Rosas” está à 
frente de cidades da micror-
região, como Monte Alto, 
Ribeirão Preto, Sertãozinho 
e Pradópolis. Nossa cidade 
também está a frente de ou-
tros municípios da região, 
mas que não integram a 
mesma GVE, como Bebe-
douro e Taquaritinga.

“Nossa cidade avança na 

Com o anúncio da com-
pra de um milhão de testes 
rápidos feito pelo governa-

Jaboticabal é a quinta 
cidade da GVE-Ribeirão 
Preto que mais vacina 

proporcionalmente a sua 
população; no total, 25 

cidades integram a regional

Deputado Rafael Silva pede urgência no envio de 
testes rápidos para Ribeirão e região

vacinação e está muito bem 
dentro dos municípios da 
nossa regional. Perdemos 
apenas para municípios 
menores, o que é normal. 
O drive-thru do Cora Co-
ralina virou referência e 
estamos satisfeitos com o 
andamento da imunização”, 
comentou o prefeito, Prof. 
Emerson.

Além de atingir quase 
30% da sua população, Ja-
boticabal também tem an-
tecipado, com frequência, 
as datas de vacinação. Na 
quarta-feira, dia 2 de ju-

nho, teve início a vacina-
ção para pessoas de 30 a 39 
anos com comorbidades. 
“A gente sabe da ansiedade 
de todos, mas as vacinas 
que chegam em Jaboticabal 
são rapidamente aplicadas. 
Nossa logística é muito boa 
e tem trazido excelentes 
resultados na imunização”, 
concluiu o prefeito.

A vacinação teve sequên-
cia em Jaboticabal durante 
a semana, incluindo o fe-
riado da quinta-feira, 3, e 
neste sábado, dia 5, das 8h 
às 13h.

dor do Estado, João Doria, 
o deputado estadual Rafa-
el Silva, logo em seguida, 

solicitou, de forma oficial 
e urgente, juntamente com 
o deputado federal Ricar-

do Silva, que a Secretaria 
Estadual de Saúde destine 
para Ribeirão Preto e re-
gião uma grande quanti-
dade desses novos disposi-
tivos. Os testes, em apenas 
15 minutos, identificam 
quem são as pessoas infec-
tadas e, assim, permitem 
que as prefeituras tomem 
medidas de proteção e iso-
lamento baseadas em in-
formações concretas, para 
evitar que esses pacientes 
contaminem familiares, 
vizinhos e amigos.

Segundo pesquisa rea-
lizada pela Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) 
sobre dados do Institu-
to Adolfo Lutz, existe 
uma tendência de piora 
da doença em Ribeirão 
nas próximas semanas. 

De acordo com o estudo, 
é possível que a região se 
torne o novo epicentro da 
Covid-19. Dados apontam 
que, dos novos casos em 
Ribeirão, há um predomí-
nio de 88% da variante P.1, 
descoberta em Manaus. 
A cidade e municípios da 
macrorregião formam a 
área com maior ocorrên-
cia dessa nova forma da 
doença em todo o Estado 
de São Paulo.

No ofício dirigido ao 
governador e ao Secre-
tário de Saúde, Jean Go-
rinchteyn, Rafael Silva e 
Ricardo Silva informam a 
situação grave da região. 
“Se temos um quadro crí-
tico aqui, com quase todas 
as cidades sofrendo com 
falta de leitos em UTI, 

postos de saúde lotados, 
mortes, o governador pre-
cisa entender que é pra cá 
que eles precisam mandar 
um maior número de tes-
tes. E isso com urgência”, 
afirmam.

Os deputados também 
relatam no documento 
que a Prefeitura de Ribei-
rão Preto, mesmo tendo 
recebido até agora R$ 173 
milhões de verbas públi-
cas, não fez uma compra 
sequer de testes rápidos, 
desde o início da pande-
mia, o que poderia ter 
sido uma medida eficien-
te para detectar quem são 
as pessoas contaminadas e 
promover um controle de 
isolamento eficaz, evitan-
do o avanço da doença e 
das mortes. 

O plenário da Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
se reúne em sessão ordi-
nária nesta segunda-feira 
(07/06), a partir das 17 ho-
ras, para a apreciação de 
sete projetos pautados na 
Ordem do Dia. A sessão 
plenária segue com trans-
missão ao vivo pela WE-
BTV da Câmara (https://
www.jaboticabal.sp.leg.br/
imprensa/webtv-camara2).

Entre as matérias a serem 
apreciadas está o Projeto 
de Resolução nº 8/2021, de 
autoria da Mesa Diretora 
do Biênio 2021/2022, que 
regulamenta a jornada de 
trabalho � xada em regime 
de escalonamento aos ser-
vidores ocupantes do cargo 
de vigia da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal.

Na sequência, os parla-

Câmara de Jaboticabal vota sete projetos em sessão 
ordinária nesta segunda-feira (07/06)

mentares votam o Projeto 
de Resolução nº 10/2021, 
de autoria dos vereado-
res Renata Assirati (PSC), 
Prof. Jonas (REPUBLICA-
NOS), Profa. Paula (PT),  
que altera dispositivos da 
Resolução n.º 350, de 19 de 
março de 2019, que regula-
menta a concessão de diá-
rias no âmbito da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

Seguindo a Ordem do 
dia, os vereadores contem-
plam os PLs: Projeto de Lei 
Complementar nº 3/2021, 
que institui o Programa de 
Incentivo à Regularização 
Fiscal, destinado a promo-
ver a regularização dos cré-
ditos tributários decorren-
tes de débitos vencidos e o 
Projeto de Lei nº 34/2021, 
que dispõe sobre abertura 
de crédito adicional su-
plementar no orçamento 

do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jaboti-
cabal - SAAEJ, no valor de 
R$1.850.000,00, ambos de 
responsabilidade do Pre-
feito Municipal. Projeto de 
Lei nº 36/2021, de autoria 
do vereador Dr. Mauro 
Cenço (PODEMOS), que 
Denomina de Combatente 
Rubens de Stéfani a sede 
do Tiro de Guerra 02-018 
de Jaboticabal.

Igualmente será votado 
pelos vereadores o Projeto 
de Lei nº 38/2021, que au-
toriza o Poder Executivo a 
promover medidas de ca-
ráter emergenciais, em face 
de situação de pandemia 
do COVID-19 e ainda, em 
face ao decreto de calami-
dade pública, no âmbito 
dos contratos administra-
tivos de prestação de servi-
ços no que diz respeito ao 

Plano Operativo junto a Ir-
mandade de Misericórdia 
de Jaboticabal. E ainda o 
P.L nº 39/2021, que dispõe 
sobre abertura de crédito 

adicional suplementar no 
orçamento da Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal, 
lavrados pelo Prefeito Mu-
nicipal.

A íntegra dos projetos 
está disponível no site o� -
cial da Câmara (www.jabo-
ticabal.sp.leg.br), em Pes-
quisa de Proposições.

Ofício assinado também pelo deputado federal Ricardo Silva aponta risco de 
cidade e municípios vizinhos se tornarem o novo epicentro da Covid-19 no Estado
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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.

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 

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

do Poupatempo no município
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 notícia: 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


