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Presidente da Câmara e vereadoras discutem 
junto ao Movimento “Elas Apoiam Elas” ações 

em benefícios das famílias de Jaboticabal
Na tarde do último dia 

20, segunda-feira, aconte-
ceu na Câmara Municipal 
de Jaboticabal uma impor-
tante reunião entre a pre-
sidente da Câmara, Renata 
Assirati, as vereadoras Pro-
fessora Paula Faria, Valé-
ria Barbieri e Dra. Andréa 
Fogaça de Souza Noguei-
ra, com as integrantes do 
movimento “Elas Apoiam 
Elas”, formado por Cláudia 
Ribeirinho, Naracy Zivia-
ni, Patrícia Vilatta e Paula 
Cunha.

Estiveram presentes ao 
encontro as integrantes 
Claudia, Naracy e Patrícia 
para exporem uma situação 
da qual muitas mulheres 
passam durante o período 
menstrual, sendo denomi-
nado como “Pobreza Mens-
trual”. O objetivo é garantir 
que mulheres e adolescen-
tes tenham mais dignidade 
durante este período, além 
de higiene com ações in-
formativas e distribuição de 
absorventes.

Este tema vem ao en-
contro do projeto que já 
vem tramitando na Câma-
ra Municipal de Jabotica-
bal, por meio da vereadora 
Professora Paula, para dis-

tribuição de absorventes a 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade.

Mas o assunto foi além, 
abrangendo o cuidado com 
as famílias quando o assun-
to é exatamente a vulne-
rabilidade. A intenção do 
movimento e das vereado-

ras é contribuir efetivamen-
te para que medidas sejam 
tomadas e, assim, garantir, 
saúde, higiene e qualidade 
de vida a todas as mulheres 
nesta situação, além da pre-
venção a diversas doenças.  

“Gostaria de agradecer a 
presença das mulheres que 

compõem o Movimento 
“Elas Apoiam Elas” e des-
tacar aqui que o assunto foi 
além do proposto, coloca-
mos mais ideias importan-
tes que bene� ciarão as fa-
mílias mais necessitadas de 
Jaboticabal. Nosso cuidado 
com as mulheres, especi-

� camente, garantirá mui-
to mais qualidade e saúde. 
Muitas ideias surgiram e 
vamos trabalhar ativamente 
em conjunto com as verea-
doras presentes na reunião. 
É um pedido importante 
e merece toda a atenção”, 
conclui Renata Assirati.

Mais ações serão voltadas 
para a população de Jaboti-
cabal com a participação 
ativa do movimento.

Texto: Poliana Taliberti | 
Assessoria de Gabinete da 
vereadora Renata Assirati
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primeira reunião do comitê intersetorial para 
a população em situação de rua

Na manhã de sexta-
-feira, 23, foi realizada no 
Auditório da Prefeitura 
de Jaboticabal, a primeira 
reunião do comitê inter-
setorial para a população 
em situação de rua.

Durante a primeira 
conversa o grupo iniciou 
a elaboração de um pla-
no de ações com deta-
lhamento de programas, 
projetos e estratégias para 
implementação de polí-
tica municipal para este 
grupo da população. O 
comitê, que é formado 
por funcionários públi-
cos e membros da socie-
dade civil, voltará a se 
reunir para dar sequência 
ao planejamento e con-
dução dos trabalhos, que 
visa levar mais dignidade 
para as pessoas.

Vice Prefeito Nelson Gimenez vai para  
Barretos/SP  em busca de verbas e recursos 

para nossa cidade
“Estivemos em Bar-

retos/SP para mais um 
compromisso de bus-
ca de verbas e recursos 
para nossa cidade. En-
quanto o prefeito Emer-
son está em São Paulo 
cumprindo agenda de 
busca de emendas, nós 
vamos correndo por 
aqui também e nesta 
data protocolar solici-
tações de recursos jun-
to ao Deputado Federal 
Kin Kataguiri (DEM) e 
do Deputado Estadu-
al Arthur do Val (PA-
TRIOTA) para a saúde 
e infraestrutura, sendo 
uma ambulância UTI 
muito necessitada por 
nosso município, duas 
solicitações no valor de 
R$ 600 mil reais para 
infraestrutura e mais 
uma no valor de R$ 800 
mil para reforma do gi-
násio de esportes”, enfa-
tizou Nelson Gimenez.
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Atenção ao intervalo de 
dias entre as vacinas

Educação de Jovens e Adultos, 
do 1º ao 4º ano do Ensino 

Fundamental
A Secretaria de Educa-

ção, Cultura, Esporte e La-
zer, informa que desde o dia 
19 de julho estão abertas 
as matrículas para a EJA – 
Educação de Jovens e Adul-
tos, do 1º ao 4º ano do Ensi-
no Fundamental.

As aulas terão início no 
dia 26 de julho, às 19h, na 
EMEB “Coronel Vaz”.

Ajude a divulgar essa 
ação. Conhece alguém que 
gostaria de participar? Di-
vulgue, auxilie a pessoa com 
a matrícula, que poderá ser 
realizada na EMEB “Senho-
ra Aparecida”, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 15h.

Endereço: Av. João Pinto 
Ferreira, 282 – Aparecida

Fone: 3202-1220
Documentos necessários:
• Certidão de Nascimen-

to ou Casamento
• Comprovante de resi-

dência atualizado
• CPF e RG
• Comprovante de esco-

laridade
• 1 foto 3x4

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa e 
rea� rma que todas 
as pessoas em nossa 
cidade serão imu-
nizadas, de acordo 
com as doses en-
viadas pelo Esta-
do. Dessa forma, 
pedimos que seja 
observado o inter-
valo previsto entre 
as duas doses da se-
guinte maneira:

- Coronavac – mí-
nimo de 21 dias

- Oxford/AstraZe-
neca e P� zer – míni-
mo de 90 dias

Antes do agenda-
mento, con� ra seu 
cartão de vacinação.

Praticamente 
50% de nossa 
população já 
recebeu, pelo 
menos, uma 
das doses da 
vacina contra a 
Covid-19.

Pouco a pou-
co estamos al-
cançando o 
tão sonhado 
� m da pande-
mia, mas não 
esqueça que os 
cuidados de-
vem continu-
ar. Use másca-
ra, higienize as 
mãos e mante-
nha o distan-
ciamento.

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 re-

gulamenta a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal de Jaboticabal 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. 2. A concessão de diária, que deverá ser motivada nos termos do artigo 11 
desta Resolução, destina-se às seguintes hipóteses:
I…
II…
III…
IV...
Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, os benefici-
ários deverão apresentar, no prazo de até 03 (três) dias úteis subsequentes ao 
retorno à sede:

a) comprovantes que atestem a representação, como certificado de participação 
e a programação, nos casos de congressos ou a presença nos locais que mo-
tivaram a concessão da diária, tal como atestados de visita ou qualquer outro 
documento que comprovem o interesse público da viagem;

b) relatório pormenorizado das atividades realizadas na viagem, exceto em caso 
de representação.”

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;
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

VEREADOR(A)

Até 100 km 4

De 101 a 250 km 6

De 251 a 400 km (sem 
pernoite)

10

De 251 a 400 km (com 
pernoite)

19

Acima de 400 km (sem 
pernoite)

13

Acima de 400 km (com 
pernoite)

26

DEMAIS SERVIDORES
PÚBLICOS

Até 100 km 2

De 101 a 250 km 3

De 251 a 400 km (sem 
pernoite)

6

De 251 a 400 km (com 
pernoite)

11

Acima de 400 km (sem 
pernoite)

7

Acima de 400 km (com 
pernoite)

13

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

Jaboticabal, 06 de julho de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

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

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

CONVITES

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, 
da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre a transparência na gestão 
fiscal, CONVIDA a população de Jaboticabal para AUDIÊNCIA PÚBLICA, que tem 
como finalidade a discussão do Projeto de Lei nº 61/2021, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2022 a 2025, e dá outras 
providências – PPA. Em virtude da necessidade de distanciamento social por conta 
da COVID-19, a audiência será virtual, transmitida ao vivo pela WEBTV do Poder 
Legislativo, com acesso pelo site oficial www.jaboticabal.sp.leg.br, menu COMUNI-
CAÇÃO > subitem > WEBTV Câmara.
(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: www.
camarajaboticabal.sp.gov.br)

Dia: 26 de julho de 2021(segunda-feira)
Horário: 19h30
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Parabéns 

193 Anos


