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Trabalhando em busca de soluções que 
beneficiarão Jaboticabal

Quinta-feira , 
dia 22/07, foi dia 
de pleitear recur-
sos para nossa 
cidade. Acompa-
nhado dos secre-
tários, de Gover-
no, da Fazenda 
e também da In-
dústria, Comér-
cio e Turismo, o 
prefeito Emerson 
foi até São Paulo 
solicitar verbas 
para uso em in-
fraestrutura do 
SAAEJ e também 
para a Prefeitura.  
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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, aconteceu na Câmara Municipal de Jaboticabal uma importante reunião 
entre a presidente da Câmara, Renata Assirati, as vereadoras Professora Paula Faria, Valéria Barbieri e Dra. Andréa 
Fogaça de Souza Nogueira, com as integrantes do movimento “Elas Apoiam Elas”, formado por Cláudia Ribeirinho, 
Naracy Ziviani, Patrícia Vilatta e Paula Cunha. É prevenção para o bem da sociedade.

Morte de criança na UPA de Jaboticabal 
pode virar Comissão Especial de Inquérito

A morte de uma criança de três anos na UPA de Jaboticabal foi assunto de reunião entre vereadores na Câmara Mu-
nicipal no � nal da tarde de quarta-feira (21), no plenário da Casa.

Câmara Municipal de 
Jaboticabal faz audiência 

pública virtual para 
discutir PPA 2022/2025

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, presidia pelo vereador Ro-
naldinho (PATRI), realiza audiência pública virtual, no 
dia 26 de julho, a partir das 19h30, para a apresentação 
e discussão do Projeto de Lei nº 61/2021, que institui 
o Plano Plurianual (PPA) do Município de Jaboticabal 
para o quadriênio 2022 a 2025. A audiência será virtual, 
transmitida ao vivo pela WEBTV da Câmara por meio 
do site institucional (www.jaboticabal.sp.leg.br > menu 
COMUNICAÇÃO > WEBTV Câmara) e pela página da 
Câmara no Facebook (https://www.facebook.com/Ca-
maraJaboticabal).

Atenção ao calendário de 
agendamentos para vacinação 
contra a Covid-19 da próxima 
semana (de 26 a 31 de julho) 
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Câmara Municipal de Jaboticabal faz audiência 
pública virtual para discutir PPA 2022/2025

A Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, 
presidia pelo vereador Ro-
naldinho (PATRI), realiza 
audiência pública virtual, 
no dia 26 de julho, a par-
tir das 19h30, para a apre-
sentação e discussão do 

Projeto de Lei nº 61/2021, 
que institui o Plano Plu-
rianual (PPA) do Municí-
pio de Jaboticabal para o 
quadriênio 2022 a 2025. 
A audiência será virtual, 
transmitida ao vivo pela 
WEBTV da Câmara por 
meio do site institucional 

(www.jaboticabal.sp.leg.
br > menu COMUNICA-
ÇÃO > WEBTV Câmara) 
e pela página da Câma-
ra no Facebook (https://
www.facebook.com/Ca-
maraJaboticabal).

A matéria protocolada 

na Casa de Leis contem-
pla centenas de planos de 
ações que estão previstos 
para ocorrer ao longo dos 
próximos quatro anos em 
Jaboticabal. Entre as metas 
apresentadas, está o investi-
mento de R$ 2 milhões na 
atividade delegada; R$ 10 
milhões na Unidade Mu-
nicipal de Bombeiros; R$ 
16 milhões no Sistema de 
Iluminação Pública e Ilu-
minação de Vias Públicas; 
R$ 68 milhões na gestão do 
Sistema de Abastecimento 
de Água; R$ 10.2 milhões 
em merenda escolar; R$ 7.7 
milhões em planejamento 
urbano; R$ 6.4 milhões para 
a promoção e desenvolvi-
mento da Cultura; R$ 3.2 
milhões no desenvolvimen-
to do esporte e da qualida-
de de vida; R$ 148 milhões 
em prevenção e assistência 
em saúde; R$ 69 milhões 
em contrato de gestão da 
UPA; R$ 6.9 milhões pro-
teção social básica; R$ 1.4 
milhão em manutenção das 
estradas municipais; entre 

outros. 

Até o fechamento desta 
matéria, quatro emendas 
modi� cativas haviam sido 
apresentadas, sendo uma 
pela vereadora Val Barbieri 
(PRTB), destinando R$ 640 
mil da Secretaria Municipal 
de Governo para a Secreta-
ria Municipal de Saúde para 
Atividade Proteção e Defesa 
Animal (Emenda Modi� ca-
tiva nº 01); e três pela ve-
readora Profa. Paula (PT), 
sendo um programa para 
o combate à pobreza mens-
trual (Emenda Modi� cativa 
nº 02); um para o progra-
ma Renda Cidadã (Emenda 
Modi� cativa nº 03); e outro 
para o Centro de Referência 
da Mulher (Emenda Modi-
� cativa nº 04), todos as três 
prevendo destinação de R$ 
1 mil cada.

Antes de ir à votação em 
plenário, a Comissão de 
Finanças e Orçamento da 
Casa deve emitir parecer 
sobre a proposta orçamen-

tária plurianual. O projeto 
deve ser votado no dia 2 de 
agosto, já que a Lei Orgâ-
nica Municipal (Art. 155, 
parágrafo 7º) prevê que a 
proposição deve ser votada 
até a 1ª sessão ordinária de 
agosto.

PPA – O Plano Plurianual 
é um documento elaborado 
pelo Poder Executivo a par-
tir de diagnósticos e estudos 
prospetivos que orientam a 
escolha das políticas públi-
cas que serão conduzidas 
pelo Governo Municipal. É 
no PPA que se estabelecem 
os programas e seus respec-
tivos objetivos, as ações, os 
indicadores de custo e me-
tas da administração muni-
cipal direta e indireta para 
os próximos quatro anos. 
O PPA irá orientar as ações 
do Governo a médio prazo, 
e servirá de base para a ela-
boração da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) e 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA).

Atenção ao calendário de agendamentos 
para vacinação contra a Covid-19 da 

próxima semana (de 26 a 31 de julho) 

32 anos (primeira dose)
Abertura do agendamen-

to: Segunda-feira, 26 de ju-
lho.

Data da vacinação: Quar-
ta-feira, 28 de julho.

 31 anos (primeira dose)
Abertura do agendamen-

to: Terça-feira, 27 de julho.
Data da vacinação: Quin-

ta-feira, 29 de julho.
 30 anos (primeira dose)
Abertura do agendamen-

to: Terça-feira, 27 de julho.
Data da vacinação: Quin-

ta-feira, 29 de julho.
 40 a 59 anos (primeira 

dose)
Abertura do agendamen-

to: Quarta-feira, 28 de ju-
lho.

Data da vacinação: Sex-
ta-feira, 30 de julho.

 30 a 39 anos (primeira 

dose)
Abertura do agendamen-

to: Quinta-feira, 29 de ju-
lho.

Data da vacinação: Sába-
do, 31 de julho.

Como realizar o agenda-
mento?

Acesse o link http://va-
cina.jaboticabal.sp.gov.br/, 
escolha seu grupo, preen-
cha os dados e de� na o ho-
rário de vacinação.

Não tenho acesso à inter-
net. E agora? 

A Prefeitura de Jabotica-
bal disponibilizou, no Siste-
ma Prático, das 8h às 11h e 
das 13h às 16h, um servidor 
para auxiliar no agenda-
mento. A Câmara Muni-
cipal também está contri-
buindo no agendamento 
para o público, com atendi-

mentos das 8h às 13h.
Não tenho acesso a inter-

net e não tenho condições 
de ir até à Prefeitura ou Câ-
mara. Como faço?

Caso você more na área 
rural e não tenha condi-
ções de se locomover até a 
Prefeitura ou Câmara, a ad-
ministração disponibilizou 
o telefone (16) 3209-3300 
para auxiliar a população.

Quais documentos levar?
É preciso apresentar o 

comprovante de residência, 
CPF, documento com foto 
e comprovante do agenda-
mento.

Agendei para as 10h. 
Posso ir às 8h?

Não. O público será vaci-
nado EXCLUSIVAMENTE 
dentro do seu horário para 
evitar � las.

Já deixa marcado na agenda 
pra não esquecer


