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Destaques da PM, PC, Bombeiro e
Tiro de Guerra recebem homenagem
na Câmara de Jaboticabal na
próxima segunda-feira (22/11)
A Câmara Municipal
de Jaboticabal realiza
sessão solene no dia
22 de novembro para
homenagear com Diploma de “Policial Militar do Ano” o Cabo
PM Reinaldo Augusto
Mota; da mesma forma,
Guilherme Andreotto
de Almeida recebe o Diploma de “Atirador do
Tiro de Guerra Destaque do Ano”; o Diploma
de “Bombeiro do Ano”
será entregue ao Soldado PM Wilson Carlos
Sylvestre; e a investigadora Adriana Aparecida Marques, recebe a
homenagem como “Policial Civil do Ano”.

delegado (PC), e instrutor chefe (no caso do
Tiro de Guerra) como
destaques de 2021, os
indicados recebem a
Apontados pelo co- honraria como símbolo
mandante da corpora- da dedicação ao servição (PM e Bombeiros), ço prestado à comuni-

dade jaboticabalense.
A solenidade será na
sede do Poder Legislativo, na Rua Barão do
Rio Branco, 765, com
transmissão ao vivo
pelo canal da Câmara
Municipal no YouTube

(https://www.youtube.
com/CamaraMunicipaldeJaboticabal),
e
retransmissão pelo Facebook (https://www.
facebook.com/CamaraJaboticabal/), a partir das 19 horas.

#DoGabinete – Dr. Edu Fenerich acompanha
retomada de Licitação para as obras de ampliação
do Aeroporto Municipal de Jaboticabal
O vereador Dr. Edu
Fenerich (MDB) acompanhou na manhã de
quinta-feira (18/11)
a retomada da sessão pública da Comissão de Licitação,
na Prefeitura, para a
contratação de empresa de engenharia
que será responsável
pela realização das
obras de ampliação
do Aeroporto Municipal de Jaboticabal.
A vencedora do
processo
licitatório foi a empresa
DGB ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA,
de Ribeirão Preto,
com o preço de R$
3.081.111,53, tendo
ocorrida a devida adjudicação.
Os recursos que
serão
utilizados
para as obras são
oriundos de verba
parlamentar, de R$
2.444.444,44 de autoria do deputado
federal Baleia Rossi
(MDB), presidente Nacional do MDB, obtida
a pedido do ex-vereador e ex-vice-prefeito, Vitório De Simoni,

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO
ATOS DA MESA
ATO DA MESA N° 57/2021
A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal,
no uso das atribuições que lhe compete a legislação vigente:
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para o uso do espaço de
radiodifusão contratado para veiculação e divulgação do trabalho dos vereadores e
de matérias de cunho institucional, informativo, educativo e/ou cultural do Legislativo
municipal;
RESOLVE regulamentar a utilização do espaço de radiodifusão contratado pela Câmara Municipal de Jaboticabal para divulgação do trabalho dos vereadores e para
divulgação de matérias de cunho institucional, informativo, educativo e/ou cultural do
Legislativo Municipal, nos seguintes termos:
Art. 1º O espaço de radiodifusão contratado pela Câmara Municipal de Jaboticabal para
divulgação do trabalho dos vereadores e para divulgação de matérias de cunho institucional, informativo, educativo e/ou cultural do Legislativo Municipal compreende um
programa informativo/entrevistas diário, de segunda a sexta-feira, com duração de 10
(dez) minutos no período matutino, entre 11h00 e 12h00.
Art. 2º Para uso do espaço contratado deverão ser observa-dos os seguintes critérios:
I.O(a) parlamentar fará uso do espaço contratado conforme cronograma prévio,
montado pelo setor de comunicação, seguindo ordem alfabética dos nomes sociais
de cada parlamentar para que todos tenham acesso ao espaço de forma igualitária;
II.O cronograma prévio poderá ser alterado pontualmente por trocas diretas entre os Vereadores em casos de oportuna necessidade e sob a responsabilidade dos
mesmos;
III.A participação do(a) parlamentar no espaço contratado, cujos conteúdos são
de inteira responsabilidade do(a) ocupante, poderá ser realizada das seguintes formas:
a) ao vivo, apresentado pelos próprios parlamentares (pre-sencial ou por outro
dispositivo como celular/telefone), devendo comparecer aos estúdios da Contratada
ou estabelecer chamada de voz com pelo menos 10 (dez) minutos de antecedência
em relação à entrada do programa ao vivo, sendo assumidos pelo Vereador os riscos
relativos às variações da qualidade da chamada de voz;
b) gravado, a ser enviado para endereço eletrônico ou outro canal indicado pela
Contratada com pelo menos 01 (uma) hora de antece-dência em relação ao horário de
veiculação, a fim de garantir a veiculação na data predefinida em cronograma.
IV.A falta do comparecimento ou de envio de material à rá-dio por parte de vereadores, seja por motivo de saúde ou outra imprevisibili-dade, não ensejará restituição
do tempo de participação ao Vereador, hipótese em que ficará autorizada a utilização
do espaço para a divulgação de ma-térias de caráter estritamente institucional, informativo, educativo e/ou cultural sobre o Poder Legislativo, observando os seguintes
critérios:
a)o material deverá ser produzido e gravado pelo setor de comunicação da Casa,
com aprovação prévia do material pela Presidência, antes do envio à Contratada.
b)todo material em áudio produzido pela Administração se-rá enviado em lote, ou
unitariamente, pelo setor de comunicação à Contrata-da para o endereço eletrônico ou
outro canal indicado pela Contratada, após aprovação da Presidência;
c)o material que trata este inciso ficará prontamente dispo-nível para veiculação
em caso da ausência do envio de material por parte dos(as) Vereadores(as) em tempo
hábil, devendo ser dado sequência poste-rior, por parte da Contratada, ao cronograma
previamente distribuído aos Ve-readores.
Parágrafo único - É dever do(a) Vereador(a), no uso do espaço contratado, atender
ao caráter informativo, educativo e/ou cultural do conteúdo exposto e agir com observância ao decoro parlamentar, nos termos do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal.
Art. 3º As matérias de caráter institucional, informativo, educativo e/ou cultural, levadas
ao ar serão de inteira responsabilidade intelectual do respectivo Vereador, cabendo à
Contratada apenas a disponibilização do espaço para sua veiculação.
Art. 4º Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal responsável por
deliberar sobre eventuais questionamentos, divergências ou ocorrências não previstos
neste regulamento.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboticabal, 18 de outubro de 2021.
RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

DECRETOS
DECRETO LEGISLATIVO N° 764, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021
RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, RENATA
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber
que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada
dia 16 de novembro de 2.021, aprovou e nos termos do
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO
Concede diploma de honra ao mérito à empresa Helija Organização
Contábil e dá outras providências.
Autoria: Val Barbieri

atual presidente do
Diretório Municipal
do MDB. A Prefeitura
Municipal será responsável pela contrapartida financeira de
R$ 636.667,09.
“O próximo passo
deverá ser a assinatura do contrato administrativo entre a
Prefeitura e a DGB.
Após iniciadas as
obras, o prazo para o
seu término, conforme inserto no edital,
será de 6 meses. Após
concluídas as obras,
a expectativa é de que
tenhamos no aeroporto: a instalação de

oficinas para manutenção de aeronaves;
curso de pilotagem;
curso de paraquedismo; espetáculos aéreos como os da famosa esquadrilha da
fumaça; restaurante

dentre outras atividades. Vamos continuar
a trabalhar para que
esse acalentado sonho possa se transformar em maravilhosa realidade”, disse
Fenerich.

Art. 1° Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito à empresa Helija Organização
Contábil, em razão da comemoração dos seus 54 anos de fundação.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal
de Jaboticabal, em data a ser designada pela Presidência da Mesa Diretora.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
a) o vereador autor deste Decreto Legislativo e;
b) dois representantes da homenageada escolhidos pela sua Diretoria.
Art. 3° A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada no dia 04 de
maio de 2022, às 20:00 horas.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboticabal, 17 de novembro de 2021.
RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE
Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal
de Jaboticabal, em 17 de novembro de 2021.
SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO
PORTARIAS
Nº 51, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de
férias em gozo no período de 23/11/2021 a 07/12/2021 ao servidor ALEX FELÍCIO
DE LIMA.

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 jaboticabalense para AUDIÊNCIA PÚBLICA, que tem como
finalidade a discussão do Projeto de Lei nº 128/2021, que estima a receita e fixa a
despesa do Município de Jaboticabal para o exercício de 2022.
(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: (O texto
do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: www.jaboticabal.
sp.leg.br)
Dia: 30 de novembro de 2021(terça-feira)
Horário: 19h30
Jaboticabal, 04 de novembro de 2021.
RONALDO PERUCCI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

