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A presidente da Câma-
ra Municipal de Jabotica-
bal, Renata Assirati (PSC), 
protocolou nesta semana, 
solicitação junto ao prefei-
to de Jaboticabal, Emerson 
Camargo e ao Comitê Mu-
nicipal Covid, uma atenção 
especial à Inclusão das Lac-
tantes na lista da programa-
ção das pessoas prioritárias 
a receberem a vacina imu-
nizante contra a Covid-19.

A solicitação foi reali-
zada após pedido de mães 
preocupadas com a situa-
ção atual e a necessidade 
da vacinação. “Como todos 
sabem, as lactantes estão 
em contato próximo, mãe e 
� lho, e neste momento frá-
gil em que todos enfrentam 
é de extrema importância 
esta atenção especial. Te-
mos que proteger de forma 
preventiva todas as pessoas. 
As lactantes também são 
essenciais neste grupo prio-
ritário”, destaca a presidente 
da Câmara Renata Assirati 
em suas redes sociais.

Presidente da Câmara de Jaboticabal solicita 
cadastramento de lactantes para vacinação da Covid-19

Após a divulgação do 
pedido,  Mariela Custodio 
de Araujo sentiu-se alivia-
da. Ela é lactante e pode-
rá ser bene� ciada. “Quero 
agradecer a vereadora e 
presidente da Câmara Re-
nata Assirati pelo empenho 
referente ao meu pedido 
para incluir as lactantes no 
processo de vacinação da 
Covid-19. Eu como mãe e 
lactante, assustada com a 
situação, pedi à vereadora 
ajuda para que esta inclusão 
fosse feita na nossa cidade”, 
destaca.

Ela ainda completa. “Al-
gumas mães já tinham feito 
o pedido, eu apenas reforcei 
o mesmo e como ela mes-
ma disse “eu fui a inspira-
ção” pela insistência e medo 
por esse vírus. Gostaria de 
agradecer a Renata pelo 
empenho que sempre tem 
demonstrado,  pela e� ci-
ência nos assuntos referen-
tes à nossa cidade; mesmo 
quando não era vereadora 
sempre se dispôs  a ajudar 

a comunidade e batalhou 
para chegar no degrau que 
está hoje. Aproveito para 
agradecer ao nosso prefeito 
Emerson e toda sua equipe 
por acatar esse pedido. Em 
nome de todas as lactantes, 
o meu muito obrigada.”

Na última terça-feira, 
dia 15, após pedido da pre-
sidente da Casa de Leis, a 
Prefeitura de Jaboticabal 
abriu o cadastramento de 
mães lactantes que possuem 
� lhos de até seis meses de 
idade para receberem a va-
cina contra a COVID-19. 

O cadastro será aberto, em 
breve, para os � lhos até um 
ano de idade.

Este cadastro é impor-
tante para que haja o le-
vantamento do número de 
mães neste grupo, assim, 
as doses serão organizadas 
pela Vigilância Epidemio-
lógica de Jaboticabal. Após 
a tabulação dos dados, será 
divulgada a data de início 
de imunização deste grupo 
contra a COVID-19 com 
a vacina Oxford/Astraze-
neca. Quando o novo gru-
po iniciar, será necessário 

comprovar a idade do bebê 
apresentando a certidão de 
nascimento.
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Na manhã de segunda-
-feira, 14, o prefeito Prof. 
Emerson anunciou a transi-
ção na equipe de saúde entre 
o então secretário Dr. Fause 
Sartori para o enfermeiro 
André Domingues, que as-
sume a pasta. Sartori entrega 
a saúde de Jaboticabal com 
importantes avanços, como 
o CAC 24h e o bom enca-
minhamento da vacinação 
contra o novo coronavírus, 
onde Jaboticabal está entre 
as cidades que mais vacina 
proporcionalmente a sua 
população na região de Ri-
beirão Preto.

“O Dr. Fause chegou para 
reorganizar os trabalhos da 
secretaria, colocar um pro-
tocolo de atendimento ao 
sistema COVID e fazer com 
que nossa gestão trabalhasse 
neste equilíbrio que temos 
atualmente. Agradeço imen-
samente pela contribuição 

Prefeito Prof. Emerson anuncia transição na saúde: Dr. Fause Sartori 
deixa o cargo para o comando do enfermeiro André Domingues

signi� cativa aos nossos tra-
balhos e desejo todo sucesso 
que ele merece” comentou o 
prefeito Prof. Emerson. “Há 
45 dias, quando cheguei, 
todos sabiam das minhas 
condições pro� ssionais, mas 
assumi o compromisso de 
contribuir da melhor forma 
possível, com importantes 
transformações. Deixo uma 
equipe excelente, que já es-
tava aqui quando cheguei, 
e tenho certeza que o nosso 
André fará um grande tra-
balho”, a� rmou o Dr. Fause 
Sartori.

André irá trabalhar ao 
lado do médico Dr. Marvin 
Olazabal e da chefe de gabi-
nete da secretaria, Ana Vic-
torio. “Agradeço o convite e 
sei do enorme desa� o que 
tenho pela frente. Desde já 
deixo a nossa secretaria de 
portas abertas para a popu-
lação para sugestões, críticas 

e para tudo o que precisa-
rem”, comentou o novo se-
cretário, André Domingues. 

André é enfermeiro for-
mado pela Faculdade São 
Luís de Jaboticabal, pós-
-graduado nas áreas da Es-

tratégia Saúde da Família, 
Enfermagem do Trabalho, 
Urgência e Emergência e 
Terapia Intensiva. Já atuou 
por 15 anos na área de te-
rapia intensiva e está desde 
2011 na Prefeitura de Ja-

boticabal, onde já atuou na 
infectologia da DST/Aids, 
na Estratégia Saúde da Fa-
mília de Lusitânia, foi chefe 
de gabinete da Secretaria de 
Saúde, participou na coor-
denação e direção da UPA 

– Unidade de Pronto Aten-
dimento e estava, até então, 
na coordenação do SAMU 
de Jaboticabal. André ainda 
é docente do SENAC na área 
da saúde, onde ministra au-
las em diferentes cursos.

Jaboticabal conquistou 
na quinta-feira, 17 de junho, 
três projetos para a perfu-
ração de poços profundos 
no município ao custo de 
R$250 mil, sem qualquer 
contrapartida para o muni-
cípio – ou seja, a custo zero 
para Jaboticabal. A con-
quista chegará por meio do 
DAEE – Departamento de 
Águas e Energia Elétrica do 
Governo do Estado de São 
Paulo. 

“Ter o projeto em mãos é 
um passo importante para a 
construção de novos poços 
em Jaboticabal. Só a formu-
lação desses projetos nos 
traria um custo aproxima-
do de R$250 mil que, ago-

Pela perfuração de poços profundos, Prefeitura de Jaboticabal 
conquista três projetos com custo de R$250 mil

ra, conquistamos junto ao 
DAEE. Agradeço o apoio do 
deputado estadual Ricardo 
Madalena, do Dr Francisco 
Eduardo Loducca (Superin-
tendente do DAAE) e do Sr. 
Wanderley de Abreu Soares 
Junior (Chefe de Gabinete) 
por atenderem a demanda 
de Jaboticabal”, comentou o 
prefeito, Prof. Emerson.

Paralelamente a conquis-
ta do projeto, Jaboticabal 
segue em busca de emen-
das parlamentares para a 
chegada do poço profundo. 
“Estamos com alguns pedi-
dos em andamento e, um 
deles, bem adiantado. Es-
peramos ter novidades em 
breve”, � nalizou o prefeito.
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Quatro projetos estão 
previstos para votação 
em sessão ordinária nesta 
segunda-feira (21/06), na 
Câmara Municipal de Ja-
boticabal. Antes do início 
da reunião plenária, haverá 
uso da Tribuna Livre, a par-
tir das 17h40, com trans-
missão ao vivo pela WEB-
TV da Câmara (acesso pelo 
site institucional e simulta-
neamente pelo YouTube e 
Facebook).

O primeiro item listado 
na Ordem do Dia é o Pro-
jeto de Emenda à Lei Orgâ-
nica Municipal nº 02/2021, 
de autoria dos vereadores 
Profa. Paula (PT), Gregório 
Casagrande (Solidarieda-
de), Prof. Jonas (Republica-
nos), Renata Assirati (PSC) 
e Val Barbieri (PRTB). A 
matéria pretende permitir 
que as audiências públicas 
realizadas pelos Poderes 
Executivo e Legislativo mu-
nicipais possam ser reali-
zadas legalmente por meio 
de videoconferência. Atu-
almente, a Lei Municipal 
manda que as audiências 
públicas sejam realizadas 
obrigatoriamente em dias 
úteis e a partir das 19 horas, 
mas não prevê a possibili-
dade das audiências serem 
online. Entre os motivos 
apresentados pela verea-
dora Profa. Paula é de que 
“a videoconferência serve 
como uma ferramenta de 
inclusão, quando não há 

Vereadores votam quatro projetos na segunda-feira 
(21/06), também haverá uso da Tribuna Livre

possibilidade ou permissiva 
de execução da audiência 
presencialmente, tal como a 
situação em que nós nos en-
contramos (Pandemia ad-
vinda da COVID-19), onde 
executar simples eventos 
institucionais de maneira 
presencial passa a ser um 
grande desa� o”.

Na sequência os parla-
mentares apreciam em 1º 
turno o Projeto de Lei nº 
27/2021, de autoria da ve-
readora Val Barbieri, que 
institui o mês “Abril Laran-
ja”, dedicado à campanha 
de prevenção da crueldade 
e maus tratos contra os ani-
mais, no Calendário O� -
cial de Datas e Eventos do 
Município. De acordo com 
o texto, o “Abril Laranja” 
deverá ser comemorado 
anualmente no mês de abril 
como forma de alertar e 
promover debates sobre o 
tema; estabelecer diretrizes 
para o desenvolvimento de 
ações integradas, envol-
vendo a população, órgãos 
públicos, instituições públi-
cas e privadas; e estimular, 
sob o ponto de vista social 
e educacional, a concreti-
zação de ações, programas 
e projetos na área. “Certa-
mente, a ação coordenada 
entre Poder Público e a so-
ciedade civil colocará em 
pauta campanhas de incen-
tivo à prevenção da cruel-
dade contra animais, cha-
mando a atenção de todos, 

ou seja, de órgãos do gover-
no, empresas, entidades de 
classe, associações, socieda-
des civis organizadas e da 
população, que conjunta-
mente e de uma forma e� -
caz, incentivarão e concre-
tizarão ações integradas de 
maneira positiva em defesa 
dos animais”, defende a au-
tora da matéria.

Também está em pauta o 
Projeto de Lei nº 37/2021, de 
autoria da vereadora Profa. 
Paula, que institui em Jabo-
ticabal o “Mês de incentivo 
à Lei nº 11.340/2006 – Ma-
ria da Penha”, dedicado ao 
Combate à Violência contra 
a Mulher, a ser desenvolvi-
do anualmente no mês de 
março. Conforme o texto, 
por meio do “Mês de in-
centivo à Lei 11.340/2006 
– Maria da Penha”, o Poder 
Executivo Municipal deve-
rá promover ações socioe-
ducativas em todo o Muni-
cípio, a partir de palestras 
gratuitas à população, bem 
como, formações, discus-
sões e campanhas informa-
tivas em todo o município; 
intensi� car a divulgação do 
serviço Disque-Denúncia 
Nacional de Violência con-
tra a Mulher, Disque 180 e 
outros meios de denúncias 
disponíveis em Jaboticabal-
-SP; e alavancar a obtenção 
de dados de violência contra 
a mulher em nosso Municí-
pio, alçando um importante 
comparativo ao período an-

terior dos registros de vio-
lência, instituindo-os em 
seus sítios institucionais.

Os vereadores ainda vo-
tam o Projeto de Lei nº 
44/2021, de autoria da vere-
adora Profa. Paula, que ins-
titui e inclui no Calendário 
O� cial de Eventos do Mu-
nicípio, o “Dia Municipal 
em Memória das vítimas da 
COVID-19”, a ser levado a 
efeito anualmente no dia 02 
de abril. Segundo o texto, 
a data memorativa pode-
rá constituir uma série de 
eventos organizados pelo 
Poder Executivo Municipal, 
com o intuito de organizar 
campanhas, reuniões, pa-
lestras e outros eventos que 

visem lembrar e homenage-
ar os jaboticabalenses mor-
tos pela COVID-19.

TRIBUNA LIVRE – An-
tes do início da sessão, a 
partir das 17h40, haverá 
uso da Tribuna Livre. O 
primeiro a utilizar o espaço 
é o advogado João Martins 
Neto, que vai sustentar es-
clarecimento referente ao 
Projeto de Lei Complemen-
tar nº 02/2021, que dispõe 
sobre alteração, criação e 
revogação de dispositivos 
da Lei Complementar nº 
85, de 26 de julho de 2007, 
que asseguram tratamento 
jurídico diferenciado, sim-
pli� cado às empresas ins-
taladas ou as que vierem a 

se instalar no Município de 
Jaboticabal.

Na sequência, sobre à 
Tribuna o secretário mu-
nicipal do Planejamento, 
Alexandre Antônio Fidelis 
Martins, que prestará es-
clarecimentos referente ao 
Projeto de Lei Complemen-
tar nº 02/2021, que dispõe 
sobre alteração, criação e 
revogação de dispositivos 
da Lei Complementar nº 
85, de 26 de julho de 2007, 
que asseguram tratamento 
jurídico diferenciado, sim-
pli� cado às empresas ins-
taladas ou as que vierem a 
se instalar no Município de 
Jaboticabal.

A cidade de Jaboticabal 
bateu seu recorde na quin-
ta-feira, 17 de junho, com 
a aplicação de 1.495 doses 
de vacina no mesmo dia. 
O drive-thru da Estação de 
Eventos Cora Coralina, que 
aconteceu das 8h às 16h 
para o público de 52 a 55 
anos, aplicou 1.435 doses da 
vacina Oxford/Astrazeneca 

Jaboticabal bate seu recorde e vacina 1.495 
pessoas na quinta-feira, 17 de junho

e outras 60 doses da P� zer. 
Na quarta-feira (16/06), 
com o início da vacinação 
para o público de 56 a 59 
anos, outras 1.100 doses já 
haviam sido aplicadas, tota-
lizando quase 2.600 doses de 
vacinas em dois dias.

“É uma alegria imensa re-
ceber os números da nossa 
vacinação. A imunização da 

nossa população é o único 
caminho para vencermos 
a pandemia o mais rápi-
do possível e nosso sistema 
drive-thru do Cora Cora-
lina se mostra, mais uma 
vez, extremamente e� ciente. 
Agradeço de coração todos 
os pro� ssionais envolvidos 
neste grande trabalho, es-
pecialmente aqueles que 
estiveram diretamente na 
nossa estação de eventos”, 
comentou o prefeito, Prof. 
Emerson.

O recorde de Jaboticabal, 
até então, havia sido regis-
trado em 25 de março, quan-
do a cidade aplicou 1.280 
doses. “O que o nosso go-
verno deseja é acelerar, cada 
vez mais, a vacinação. Infe-
lizmente nem sempre isso é 
possível, já que dependemos 
da chegada de novas doses. 
Mas aquelas que estão em 

Jaboticabal são rapidamente 
aplicadas no público-alvo”, 
emendou o prefeito.

Na última terça-feira 
(15/06), Jaboticabal abriu o 
cadastramento de lactantes 
com bebês de até seis me-
ses para também analisar 
a possibilidade de vacinar 
este grupo. “Acreditamos 
que dará certo e esse grupo 
será imunizado. Já solicitei 
para a nossa Vigilância Epi-
demiológica que amplie esse 
cadastro para mães com be-
bês até 11 meses e 29 dias”, 
concluiu o Prof. Emerson.

A vacinação contra o 
novo coronavírus segue em 
andamento na sexta-feira, 
18 de junho, das 7h às 12h, 
com a inserção do público 
de 51 e 50 anos. Neste sába-
do a vacinação também se-
gue, mas das 13h às 16h.
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Serenidade em tempos de Pandemia. 
Isso é possível?

Vou iniciar a coluna 
com a resposta à per-
gunta do título: sim, é 
possível. Como? Isso vai 
depender muito de ‘onde 
você coloca o seu tesouro’, 
ou o seu coração.

Em Mateus, capítulo 
6, versículos 20 e 21, en-
contramos as seguintes 
palavras de Jesus: “Mas 
ajuntai tesouros no céu, 
onde nem a traça nem a 
ferrugem consomem, e 
onde os ladrões não mi-
nam nem roubam. Por-
que onde estiver o vosso 
tesouro, aí estará também 
o vosso coração.”

Ou seja, na compre-
ensão que me é possível, 
esta fala de Jesus nos es-
clarece que, quanto mais 
tivermos buscado com-
preender nossa natureza 
espiritual; quanto mais ti-
vermos buscado entender 
de onde viemos, porque 
estamos aqui e para onde 
vamos depois dessa vida 
material, maior a possi-
bilidade de lidarmos, de 
forma equilibrada, com 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

as situações – muitas ve-
zes devastadoras – que 
nos chegam, desa� ando, 
desestabilizando, agre-
dindo e entristecendo. 

Isso não quer dizer que 
não vamos sentir o im-
pacto. Isso quer dizer que 
teremos maiores condi-
ções de buscar soluções 
e recomeçar. Ou com-
preendemos e buscamos 
a verdade de que somos 
Espíritos em experiências 
materiais, necessitados de 
construir tesouros do Es-
pírito, que a traça nem a 
ferrugem consomem, ou 
o sofrimento tirará nossa 
paz e nos convencerá de 
que não temos condições 
de suportar, nem de sair 
dele. 

Que tesouros são esses? 
A construção de todos os 
sentimentos nobres que 
nascem da realização do 
bem, no ato de servir ao 

próximo no limite de 
nossas forças, alinhando 
a utilização do nosso Li-
vre Arbítrio às Leis Divi-
nas que estão em nossa 
Consciência. 

Convido a todos para se 
fortalecerem nessa tarefa, 
estando conosco nas Li-
ves de Estudo de O Livro 
dos Espíritos, às terças, às 
21h; e no Evangelho e vi-
brações do Passe e Água 
Fluidi� cada aos sábados, 
às 18h, somente pelas re-
des sociais do Grupo de 
Estudos Espíritas O Con-
solador de Jaboticabal. 

Para encerrar, a co-
nhecida mensagem ‘Cal-
ma’, de André Luiz, que 
está no livro O Espírito 
da Verdade, psicogra� a 
de Chico Xavier, Editora 
FEB. 

“Se você está no ponto 
de estourar mentalmente 
silencie alguns instantes 
para pensar.

Se o motivo é moléstia 
no próprio corpo, a in-
tranquilidade traz o pior.

Se a razão é enfermida-
de em pessoa querida, o 
seu desajuste é fator agra-
vante.

Se você sofreu prejuí-
zos materiais, a reclama-
ção é uma bomba atrasa-
da, lançando caso novo.

Se perdeu alguma afei-

ção, a queixa tornará você 
uma pessoa menos sim-
pática, junto de outros 
amigos.

Se deixou alguma 
oportunidade valiosa 
para trás, a inquietação é 
desperdício de tempo.

Se contrariedades apa-
recem, o ato de esbravejar 
afastará de você o con-
curso espontâneo.

Se você praticou um 
erro, o desespero é porta 
aberta a faltas maiores.

Se você não atingiu o 
que desejava, a impaciên-
cia fará mais larga distân-
cia entre você e o objetivo 
a alcançar.

Seja qual for a di� cul-
dade, conserve a calma, 
trabalhando, porque, em 
todo problema, a sere-
nidade é o teto da alma, 
pedindo o serviço por so-
lução.

********
PALESTRAS VIRTU-

AIS AO VIVO
Facebook.com/ocon-

soladorjaboticabal
Instagram.com/ocon-

solador.jaboticabal 
Estudo de O Livro dos 

Espíritos – terças, das 20 
às 21h

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

Para evitar fi las, Jaboticabal divide a vacinação do 
público abaixo dos 60 anos sem comorbidades e 
estende o horário; confi ra como fi ca o calendário

Para evitar as longas � las 
com o início da vacinação 
de pessoas abaixo dos 60 
anos sem comorbidades, Ja-
boticabal dividiu os dias de 
vacinação por idades entre 
16 e 18 de junho, de quar-
ta a sexta-feira. O horário 
também foi estendido, com 
vacinação das 8h às 16h nos 
dias 16 e 17, e das 7h às 12h 
no dia 18. No sábado, dia 19, 
a vacinação acontecerá no 
período da tarde, das 13h 
às 16h, para todas as idades 

acima dos 50 anos. A vaci-
nação segue no drive-thru 
da Estação de Eventos Cora 
Coralina.

“Em conversas com a 
nossa Vigilância Epidemio-
lógica de Jaboticabal e com 
a Secretaria de Adminis-
tração, que dá todo o apoio 
para a logística, resolvemos 
dividir a vacinação. Este é 
um grupo grande e que ire-
mos vacinar aos poucos en-
tre quarta e sexta-feira. Na 
sábado seguiremos com a 

vacinação para aqueles que 
não conseguiram ir durante 
a semana”, comentou o pre-
feito, Prof. Emerson.

Vale lembrar: A vacina-
ção destes grupos não acon-
tece exclusivamente nesta 
semana e seguirá dentro do 
calendário da imunização a 
partir da próxima segunda-
-feira, dia 21 de junho.

Cadastre-se: Não é obri-
gatória, mas o cadastro agi-
liza em até 90% todo o pro-
cesso de vacinação. Acesse o 
site www.vacinaja.sp.gov.br 
e faça o seu cadastro anteci-
padamente.

Vacina Contra a Fome: 
Não é obrigatório, mas 
você pode contribuir com 
as famílias que mais preci-
sam. No dia da vacinação, 
leve um quilo de alimento 
não perecível e participe da 

campanha “Vacina Con-
tra a Fome”. Os alimentos 
são encaminhados para a 
Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social e 
entregue para as famílias 
mais carentes da nossa Jabo-
ticabal. 

Con� ra abaixo como � ca 
o calendário de vacinação 
para o grupo de 50 a 59 anos 
na Estação de Eventos Cora 
Coralina:

Quarta-feira, 16 de junho, 
das 8h às 16h:

59, 58, 57 e 56 anos
Quinta-feira, 17 de junho, 

das 8h às 16h:
55, 54, 53 e 52 anos
Sexta-feira, 18 de junho, 

das 7h às 12h:
51 e 50 anos
Sábado, 19 de junho, das 

13h às 16h:
50 a 59 anos

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 360 DE 09 DE JUNHO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 07 de junho, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga a seguinte,

RESOLUÇÃO
Altera dispositivos da Resolução n.º 350, de 19 de março de 2019, que regu-
lamenta a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal de Jabotica-
bal e dá outras providências.

Autoria: Mesa Diretora Biênio 2021/2022

Art. 1º O parágrafo 4º, do artigo 1º, da Resolução nº 350, de 19 de março de 2019, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º …
§ 1º…
§ 2º…
§ 3º…
§ 4º Em cada exercício financeiro, as despesas com diárias para viagens e 
congressos dos Agentes Políticos será limitada em 413 (quatrocentos e treze) 
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP por Gabinete de Vereador, 
vedado o pagamento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido.”
§5º…
§6º…”
Art. 2º O artigo 2º da Resolução nº 350, de 19 de março de 2019, passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 2º…
I…
II…
III…
IV...
Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, os benefi-
ciários deverão motivar a concessão da diária e no prazo de até 03 (três) dias 
úteis subsequentes ao retorno à sede, apresentar comprovantes que atestem a 
representação ou a presença nos locais que motivaram a concessão da diária, 
tais como certificados, atestados de visita ou qualquer outro documento que ve-
nham comprovar o interesse público na viagem, bem como terão de apresentar 
um relatório pormenorizado das atividades realizadas na viagem.”
Art. 3º O Inciso I e II, do artigo 6º da Resolução nº 350, de 19 de março de 2019, passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º …
I - Viagens de 251 a 400 km com pernoite: 01 (uma) por semestre, devidamente 
autorizada pelo Presidente da Mesa Diretora;
II - Viagens acima de 400 km com ou sem pernoite: 16 (dezesseis) diárias anuais, 
devidamente autorizada pelo Presidente da Mesa Diretora.”
Art. 4º O Anexo I de que trata o artigo 10, da Resolução nº 350, de 19 de março de 
2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I

AGENTE PÚBLICO DISTÂNCIA
UFESP Suges-

tão

R$ 29,09

VEREADOR(A)

Até 100 km 4 116,36

De 101 a 250 km 6 174,54

De 251 a 400 km (sem 
pernoite)

10 290,9

Acima de 400 km (sem 
pernoite)

13 378,17

Acima de 400 km (com 
pernoite)

26 756,34

DEMAIS SERVIDORES
PÚBLICOS

Até 100 km 2 58,18

De 101 a 250 km 3 87,27

De 251 a 400 km (sem 
pernoite)

6 174,54

Acima de 400 km (sem 
pernoite)

7 203,63

Acima de 400 km (com 
pernoite)

13 378,17

                                        
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, em 09 de junho de 2021.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
AGENTE LEGISLATIVO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 49/2021

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

EXONERA, a partir de 14 de junho de 2021 (trabalhado), Assessora de Gabinete 
Simony Franciosi, lotada no Gabinete da Presidência de acordo com a Lei nº 4677 
de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 15 de junho de 2.021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 50/2021

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

NOMEIA, a partir de 15 de junho de 2021 a Assessora da Presidência Simony Fran-
ciosi, lotada no Gabinete da Presidência de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril 
de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 15 de junho de 2.021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

PORTARIAS

Nº 24, DE 15 DE JUNHO DE 2021 - Nomeia Comissão de representação. 
Nº 25, DE 17 DE JUNHO DE 2021 - Nomeia vereadoras para comporem a Procuradoria 
da Mulher da Câmara Muncipal.
Nº 26, DE 15 DE JUNHO DE 2021 - Nomeia Comissão de representação.

EXTRATOS

AVISO DE DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA DE PROVA DE CONCEITO E 
VERIFICAÇÃO CONFORMIDADE

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 pública de realização de Prova de Conceito e Verifica-
ção de Conformidade no dia 22 de Junho de 2021, às 09:00, nos termos do item 
IX do respectivo Edital.

Início da sessão: Dia 22/06/2021 às 09:00 horas.
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