Câmara Municipal de Jaboticabal
Estado de São Paulo

fls. 1/74

PAUTA DA ORDEM DO DIA
66ª SESSÃO (26ª ORDINÁRIA) DA 18ª LEGISLATURA, EM 18 DE ABRIL DE 2022
Item nº 1
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22/2022
Constitui a Comissão de Assuntos Relevantes para averiguar e propor soluções de políticas
públicas de suporte emocional e prevenção ao suicídio no município de Jaboticabal, e dá outras
providências.
Autoria: Profa. Paula
Turno: Único | Quorum: Maioria simples | Tipo de Votação: Simbólica
Item nº 2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 42/2022
Institui placas comemorativas pelo Dia Mundial dos Animais e dá outras providências.
Autoria: Val Barbieri
Turno: Único | Quorum: Maioria qualificada - 2/3 | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal nº 4/2022 - Favorável à aprovação
da matéria. Relatoria: Daniel Rodrigues
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 65/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Edu Fenerich
Parecer da Comissão de Ética nº 24/2022 - Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Dr.
Mauro Cenço
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 66/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Profa. Paula
Item nº 3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 43/2022
Concede Título de Honra ao Mérito à Unimaq Máquinas e Equipamentos pelos seus 27 anos de
fundação e serviços prestados ao Município de Jaboticabal.
Autoria: Paulo Henrique Advogado
Turno: Único | Quorum: Maioria qualificada - 2/3 | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 58/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Mauro Cenço
Parecer da Comissão de Ética nº 22/2022 - Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Prof.
Jonas
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 49/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Ronaldinho
Item nº 4
PROJETO DE LEI Nº 214/2022
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Denomina de “Ninrod Waldomiro da Silva Vieira” o Poço Artesiano localizado na Rua Nelson
Mendonça Junior, 170, no bairro Residencial Senhor Bom Jesus.
Autoria: Dra. Andréa Delegada
Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria simples | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Ética nº 23/2022 - Favorável à aprovação da matéria. Relatoria:
Gilberto de Faria
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 57/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Gilberto de Faria
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 54/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Paulo Henrique Advogado
Item nº 5
PROJETO DE LEI Nº 215/2022
Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), no
orçamento do Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal - SEPREM de Jaboticabal, e
dá outras providências.
Autoria: Prefeito Municipal de Jaboticabal
Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria qualificada - 2/3 | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 64/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Edu Fenerich
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 50/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Ronaldinho
Item nº 6
PROJETO DE LEI Nº 216/2022
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$7.500.000,00 (Sete milhões
e quinhentos mil reais) no orçamento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, e dá outras
providências.
Autoria: Prefeito Municipal de Jaboticabal
Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria qualificada - 2/3 | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 63/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Edu Fenerich
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 67/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Ronaldinho
Item nº 7
PROJETO DE LEI Nº 218/2022
Altera e acrescenta dispositivo na Lei nº 4.691, de 02 de junho de 2015, que Institui a "Semana
Municipal da Consciência do Autismo" no município de Jaboticabal e dá outras providências.
Autoria: Prof. Jonas

13/04/2022

Página 2
Rua Barão do Rio Branco, nº 765 CEP: 14870-330 Jaboticabal - SP Tel.: (16) 3209-9477
http://www.jaboticabal.sp.leg.br - E-mail: legislativo@camarajaboticabal.sp.gov.br

Câmara Municipal de Jaboticabal
Estado de São Paulo

fls. 3/74

Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria simples | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social nº 3/2022 - Favorável à
aprovação da matéria. Relatoria: Dra. Andréa Delegada
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 59/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Mauro Cenço
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 51/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Ronaldinho
Item nº 8
PROJETO DE LEI Nº 219/2022
Denomina de “JOÃO SÉRGIO GIANGRECCO – Macarrão” o Poço Artesiano localizado na Rua Dr.
Antônio Roque Geraldo, esquina com Rua Tharcílio Panosso, Parque das Araras, no Município de
Jaboticabal, e dá outras providências.
Autoria: Renata Assirati
Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria simples | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Ética nº 25/2022 - Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Dr.
Mauro Cenço
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 55/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Paulo Henrique Advogado
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 52/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Ronaldinho
Item nº 9
PROJETO DE LEI Nº 220/2022
Denomina de RUTH SABELLA ZOCOLARO a Área de Lazer "L" no bairro Conjunto Habitacional
Hugo Lacorte Vitalle I, e dá outras providências.
Autoria: Val Barbieri
Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria simples | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 66/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Edu Fenerich
Parecer da Comissão de Ética nº 21/2022 - Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Paulo
Henrique Advogado
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 55/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Ronaldinho
Item nº 10
PROJETO DE LEI Nº 221/2022
Altera dispositivo da Lei Ordinária nº 4074, de 14 de julho de 2010, e dá outras providências.
Autoria: Profa. Paula
Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria simples | Tipo de Votação: Simbólica
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PARECERES:
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 62/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Edu Fenerich
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 65/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Gilberto de Faria
Item nº 11
PROJETO DE LEI Nº 222/2022
Dispõe sobre o estágio de estudantes na Prefeitura Municipal de Jaboticabal para atuação como
monitores junto a Área Azul.
Autoria: Prefeito Municipal de Jaboticabal
Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria simples | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 61/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Edu Fenerich
Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas nº 3/2022 Favorável à aprovação da matéria. Relatoria: Daniel Rodrigues
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 54/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Ronaldinho
Item nº 12
PROJETO DE LEI Nº 223/2022
Altera dispositivos da Lei nº 3.640, de 18 de julho de 2007, que obriga os estabelecimentos
comerciais que compram sucatas de metais, fios de cobre e alumínio a manterem cadastro dos
fornecedores, e dá outras providências.
Autoria: Dra. Andréa Delegada
Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria simples | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 56/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Mauro Cenço
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 64/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Gilberto de Faria
Parecer da Comissão de Desenv. Socioeconômico, Geração de Emprego, Indústria,
Comércio, Agronegócio e Turismo nº 1/2022 - Favorável à aprovação da matéria. Relatoria:
Gregório Casagrande
Item nº 13
PROJETO DE LEI Nº 226/2022
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar de R$2.645.500,00 (Dois milhões,
seiscentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais) no orçamento da Prefeitura Municipal de
Jaboticabal, e dá outras providências.
Autoria: Prefeito Municipal de Jaboticabal
Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria qualificada - 2/3 | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
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Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 57/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Mauro Cenço
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 63/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Gilberto de Faria
Item nº 14
PROJETO DE LEI Nº 227/2022
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$8.121.000,00 (Oito milhões,
cento e vinte e um mil reais) no orçamento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, e dá outras
providências.
Autoria: Prefeito Municipal de Jaboticabal
Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria qualificada - 2/3 | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 67/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Edu Fenerich
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 68/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Gilberto de Faria
Item nº 15
PROJETO DE LEI Nº 228/2022
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$8.790.000,00 (Oito
milhões, setecentos e noventa mil reais) no orçamento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, e dá
outras providências.
Autoria: Prefeito Municipal de Jaboticabal
Turno: 1ª Discussão | Quorum: Maioria qualificada - 2/3 | Tipo de Votação: Simbólica
PARECERES:
Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 60/2022 - Favorável à aprovação da matéria.
Relatoria: Dr. Mauro Cenço
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 62/2022 - Favorável à aprovação da
matéria. Relatoria: Gilberto de Faria

Renata Assirati
Presidente
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Constitui

a

Comissão

de

Assuntos

Relevantes para averiguar e propor soluções
de políticas públicas de suporte emocional e
prevenção ao suicídio no município de
Jaboticabal, e dá outras providências.

Art. 1º Fica constituída Comissão de Assuntos Relevantes, nos
termos do artigo 77º do Regimento Interno, para averiguar e propor soluções
de políticas públicas de valorização da vida e prevenção ao suicídio, quanto
aos programas existentes no município, os setores que promovem ações
voltadas a essas políticas públicas, bem como os serviços oferecidos a
população quanto aos cuidados com a saúde mental e prevenção ao suicídio.
Art. 2º Será objeto da Comissão de Assuntos Relevantes:
I.

Fiscalização in loco pelos membros da Comissão,
acompanhado dos demais Vereadores e Servidores da
Câmara Municipal,

em tantas visitas que

forem

necessárias aos serviços de saúde e outros órgãos que
atendam esta demanda;
II.

Apuração das notificações, dados sobre automutilação e
tentativas de suicídio pelos diferentes órgãos no
município;

III.

Verificação das políticas públicas de valorização da vida
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IV.

Reuniões, mesas redondas e audiências públicas sobre
a temática; e
Verificação do fluxograma, plano de trabalho e/ou
protocolos

de

atendimento

para

os

casos

de

automutilação, ideação suicida, tentativa de suicídio ou
situações de crise de quem procura os Serviços
Municipais de Saúde e Conselho Tutelar;
VI.

Elaboração, se necessário, de estudos por seus
membros, colaboradores e instituições especializadas
na área de saúde.

Art. 3º A Comissão de Assuntos Relevantes será composta em
até cinco (05) membros, obedecendo os dispostos nos Parágrafos 4º e 5º do
artigo 77º do Regimento Interno destes Poder Legislativo.
Art. 4º A Comissão de Assuntos Relevantes terá o prazo de
funcionamento de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, uma única
vez.
Art. 5º Concluídos os seus trabalhos, a Comissão de Assuntos
Relevantes elaborará relatório sobre a matéria que será enviado aos órgãos
por ela determinado.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Jaboticabal, 13 de abril de 2022.

PROFA. PAULA
Vereadora – Partido dos Trabalhadores
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Excelentíssima Senhora Presidente,
A criação de tal comissão se faz necessária, uma vez que o
tema de prevenção ao suicídio se assume como de extrema relevância aos
interesses da coisa pública. Nossa cidade tem nos demonstrado casos
alarmantes de suicídios, que não se restringem à qualquer dado isolado, pelo
contrário, cada vez mais presentes e diagnosticados em diferentes níveis
etários.
É necessário avaliarmos as condições do município quanto
aos trabalhos de prevenção, constituindo uma série de estudos para elencar
novos passos e desafios para as políticas públicas voltadas para esta área da
saúde, como também para as áreas interdisciplinares que, direta ou
indiretamente, estão ligadas ao desenvolvimento das necessidades humanas
e consequentemente, da vida.
Diante do exposto solicito a colaboração dos Nobres Edis,
desta Casa de Leis, para a aprovação deste Projeto de Resolução, revisto de
interesse público.
Jaboticabal, 13 de abril de 2022.

PROFA. PAULA
Vereadora – Partido dos Trabalhadores
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Institui Placas Comemorativas pelo Dia
Mundial dos Animais, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída, por este Decreto Legislativo, placa
comemorativa pelo Dia Mundial dos Animais.
Art. 2° A Câmara Municipal de Jaboticabal confeccionará 50
(cinquenta) placas que serão entregues a igual número de pessoas, ligadas a
causa animal, indicadas por uma comissão especialmente constituída por Ato
da Presidência do Poder Legislativo
Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo
será composta por 03 (três) membros, a saber:
a)

a vereadora autora deste Decreto Legislativo, que
presidirá a comissão;

b)

um(a) vereador(a) escolhido pela Presidência do Poder
Legislativo; e

c)

um representante da Associação Protetora dos Animais
de Jaboticabal – APA.

Art. 3° A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser
realizada na Câmara de Jaboticabal, no dia 04 de outubro de 2022, dia em que
se comemora o Dia Mundial dos Animais.
Art. 4° As despesas decorrentes da execução do presente
Decreto Legislativo correrão por conta da verba própria consignada em
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Art. 5° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

Jaboticabal, 24 de março de 2022.

VAL BARBIERI
Vereadora - PRTB
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Senhores Vereadores,
O Dia Mundial dos Animais existe para chamar a atenção da
humanidade sobre a importância de preservar a vida de todas as espécies.
Celebrado anualmente no dia 04 de outubro, dia de São Francisco de Assis, o
santo padroeiro dos animais e da natureza. É um alerta para cuidarmos da
natureza, afinal, fazemos parte dela.
Trata-se de um movimento de proteção aos animais, de
combate ao tráfico ilegal de animais silvestres, contra maus-tratos, e também
para conscientizar e sensibilizar a população sobre a vulnerabilidade e a
preservação da vida de todas as espécies.
Sendo assim, e como forma de celebrar essa data, ofereço a
presente homenagem à 50 personalidades que contribuem com esse
movimento de proteção aos animais.
Os homenageados promovem a importância da cultura para
gerar novos pontos de vista na mudança de tradições, não medindo esforços
para criar-se uma nova ética que observa o animal como semelhante a partir
da perspectiva de um sofrimento que pode ser evitado.
Diante desta exposição, proponho a presente homenagem ao
Dia Mundial dos Animais, à 50 personalidades que pela notoriedade dos seus
relevantes serviços prestados em prol da nossa sociedade, contribuem e muito
para a causa animal de nossa cidade.
“A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que
seus animais são tratados”, Mahatma Gandhi.
Jaboticabal, 24 de março de 2022.

VAL BARBIERI
Vereadora - PRTB
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Assinado digitalmente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 43/2022
Concede Título de Honra ao Mérito à
Unimaq Máquinas e Equipamentos, pelos
seus 27 anos de fundação e serviços
prestados ao Município de Jaboticabal.

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito à
Unimaq Máquinas e Equipamentos pelos seus 27 anos de fundação e
serviços prestados ao Município de Jaboticabal, ao nosso Estado, ao
nosso País e até a outros países.
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.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Jaboticabal, 28 de março de 2022.
PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
Vereador - PATRIOTA
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Senhores Vereadores,
Criada em 08 de Maço de 1995, a Hovam surgiu como
uma marca de equipamentos da Unimaq, empresa familiar fundada pelo
Sr. Adriano Christovam, tendo como objetivo a reforma e comercialização
de máquinas usadas.
Com a expansão da empresa, foi natural o início da
participação no mercado de máquinas novas, surgindo a ideia de se criar
uma marca própria, de equipamentos exclusivos, a Hovam. O nome
originou-se do sobrenome da família Christovam, a qual deu início a toda
a história da empresa.
Marcada pelo grande crescimento e reconhecimento no
mercado nacional ou internacional, veio a oportunidade de segmentação,
sendo: produtos novos, usados, locação de equipamentos e reforma de
máquinas.
Desta maneira a Unimaq se dividiu, focando em máquinas
seminovas e locação de equipamentos, enquanto a Hovam passa a ser
não só mais uma marca, mas uma empresa do grupo, focada em
equipamentos novos com suas linhas: Classic (equipamentos para
elevação, movimentação de cargas e acessórios), Industrial (máquinas e
ferramentas industriais), Exclusive (projetos dedicados) e Service
(manutenção e peças de reposição).
Atualmente o Grupo conta com pouco mais de 80
funcionários, e segue com planos de expansão.
Com esta conquista a empresa passa a estar cada vez
mais próxima de seus clientes e parceiros, oferecendo sempre o melhor,
pois este é o objetivo: “melhorar e evoluir todos os dias, realizando não
somente os nossos sonhos, mas também participando das conquistas de
nossos clientes”.
Diante do exposto, eu Vereador Paulo Henrique Silva dos
Santos entendo ser justa e merecida a homenagem proposta, pelo que
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Jaboticabal, 28 de março de 2022.

PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
Vereador - PATRIOTA

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018

Assinado digitalmente por
PAULO HENRIQUE
SILVA DOS SANTOS
183.190.778-00
Data: 28/03/2022 10:11
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PROJETO DE LEI Nº 214/2022

Denomina de “Ninrod Waldomiro da Silva
Vieira” o Poço Artesiano localizado na Rua
Nelson Mendonça Junior, 170, no bairro
Residencial Senhor Bom Jesus.

Art. 1º Fica denominado de “Ninrod Waldomiro da Silva Vieira”
o Poço Artesiano localizado na Rua Nelson Mendonça Junior, 170, no bairro
Residencial Senhor Bom Jesus, Jaboticabal-SP.
Art. 2º As despesas com execução desta lei correrão por
conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 24 de março de 2022.

DRA. ANDRÉA DELEGADA
Vereadora - PSC
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Senhores Vereadores, Ninrod Waldomiro da Silva Vieira
dedicou mais de 50 anos de sua vida ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Jaboticabal. Mesmo depois de aposentado, em 1º de Janeiro de 1986,
continuou prestando serviços à autarquia até 2001, quando completou 70 anos
de idade.
Vieira sempre ocupou posições de destaque e grande
responsabilidade. Foi chefe dos encanadores e responsável pelo setor de
obras.
Casado com Evania Gomes Rodrigues Vieira, foi marido
presente e pai exemplar dos filhos Maria Aparecida da Silva Vieira Chioda e
Luis Carlos da Silva Vieira, que por muitos anos ocupou o cargo de escrivão de
polícia em nosso município.
Faleceu em 2013, deixando um legado de trabalho e
dedicação ao SAAEJ, sendo exemplo de dedicação para todos aqueles que
passaram pela autarquia.

Jaboticabal, 24 de março de 2022.

DRA. ANDRÉA DELEGADA
Vereadora - PSC
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Assinado digitalmente por
MAURICIO LEOPOLDO
CANDIDO DOS REIS
294.516.238-50
Data: 28/03/2022 08:41
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Altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 4.691,
de 02 de junho de 2015, que Institui a “Semana
Municipal da Consciência do Autismo” no
município de Jaboticabal, e dá outras
providências.

Art. 1º A Ementa da Lei nº 4.691, de 02 de junho de 2015, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Institui o mês “Abril Azul”, de conscientização sobre
Transtorno do Espectro Autista/Autismo (TEA) no
município de Jaboticabal e dá outras providências.”
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 4.691, de 02 de junho de 2015, passa
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído o mês “Abril Azul”, de
conscientização

sobre

Transtorno

do

Espectro

Autista/Autismo (TEA) no Município de Jaboticabal que
integrará o calendário Oficial de Eventos do Município.”
Art. 3º O art. 2º da Lei nº 4.691, de 02 de junho de 2015, passa
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Durante o mês “Abril Azul”, de conscientização
sobre Transtorno do Espectro Autista/Autismo (TEA), a
Administração Municipal poderá desenvolver ações de
conscientização

social,

que

contribuam

para
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a

disseminação de informações sobre o Transtorno do
Espectro Autista/Autismo.”
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Art. 4º O art. 3º da Lei nº 4.691, de 02 de junho de 2015, passa

“Art. 3º Para o desenvolvimento do mês “Abril Azul”, de
conscientização

sobre

Transtorno

do

Espectro

Autista/Autismo (TEA), o Poder Executivo poderá
realizar convênios e/ou parcerias com entidades sociais
envolvidas,

visando

a

promoção

de

cursos

e

treinamentos para seus profissionais.”
Art. 5º O art. 4º da Lei nº 4.691, de 02 de junho de 2015, passa
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º O mês “Abril Azul”, de conscientização sobre
Transtorno do Espectro Autista/Autismo (TEA), terá
como símbolo oficial um laço de fita feita de peças de
quebra-cabeça coloridas.”
Art. 6º Fica criado o Art. 5º a Lei nº 4.691, de 02 de junho de
2015, passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.”
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboticabal, 21 de março de 2022.

PROF. JONAS
Vereador - REPUBLICANOS
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Senhores Vereadores,
O autismo – nome técnico oficial: Transtorno do Espectro do
Autismo (TEA) - é uma condição de saúde caracterizada por deficit em duas
importantes áreas do desenvolvimento: comunicação social e comportamento.
Não há só um tipo de autismo, mas muitos subtipos, que se manifestam de uma
maneira única em cada pessoa. Tão abrangente que se usa o termo “espectro”,
pelos vários níveis de comprometimento.
Para dar visibilidade ao tema, foi escolhido o dia 2 de abril como Dia Mundial de
Conscientização do Autismo e, para que as ações ocorram no mês todo, foi criada
a campanha Abril Azul, azul, pois o autismo atinge muito mais os meninos do que
as meninas (proporção de 4:1).
No mundo, abril é reconhecido como o mês de conscientização
sobre o autismo. O Abril Azul é importante porque dá destaque ao transtorno do
espectro autista (TEA), um distúrbio neurológico que pode afetar as áreas de
comunicação, comportamento e interação social. Além disso, o autista pode ou
não ter alguma deficiência intelectual. Em alguns casos, pessoas com o transtorno
chegam a surpreender pela inteligência e são chamadas de autistas de alto
funcionamento. O mês do Abril Azul tem o papel de mostrar as características
dessa condição especial, destacando que não é uma doença, ou seja, ninguém
precisa se afastar de um autista. Pelo contrário: é preciso entender para incluir e
ajudar.
O símbolo, criado em 1963, é um quebra-cabeça. A ideia é
representar as dificuldades de compreensão das pessoas com autismo. A fita com
o quebra-cabeça tem diferentes cores e formas, e lembram a diversidade das
pessoas com a doença. A fita é brilhante, sinalizando que, com maior
conscientização, intervenção precoce e tratamentos adequados, os autistas
conseguem ter qualidade de vida.
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A importância da conscientização está na possibilidade de a
pessoa com autismo receber estímulos e intervenções adequadas, melhorando
assim o seu desenvolvimento e, consequentemente, sua qualidade de vida e de
seus familiares. Nesse sentido a alteração no Projeto de Lei visa preencher essa
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lacuna, criando o mês específico para divulgação e conscientização em âmbito
municipal, bem como, visa homenagear a cada ano, pessoas que tanto se
presente à apreciação dos nobres colegas e solícito a provação do mesmo.

Jaboticabal, 21 de março de 2022.

PROF. JONAS
Vereador - REPUBLICANOS

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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dedicam para orientar e ajudar as pessoas autistas. Sem mais, submeto o

Assinado digitalmente por
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Denomina de “JOÃO SÉRGIO GIANGRECCO
– Macarrão” o Poço Artesiano localizado na
Rua Dr. Antônio Roque Geraldo, esquina com
Rua Tharcílio Panosso, Parque das Araras, no
Município de Jaboticabal, e dá outras
providências.

Art. 1º Fica denominado de “JOÃO SÉRGIO GIANGRECCO –
Macarrão”, o Poço Artesiano localizado na Rua Dr. Antônio Roque Geraldo,
esquina com Rua Tharcilio Panosso, Parque das Araras, instalado no
Município de Jaboticabal-SP.
Art. 2º O Poder Executivo fixará no local placa com a
denominação que trata o artigo 1º desta Lei.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente
Lei correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 29 de março de 2022.

RENATA ASSIRATI
Vereadora - PSC
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Senhores Vereadores,
Tenho a honra de apresentar a presente propositura que
sugere a denominação de “JOÃO SÉRGIO GIANGRECCO – Macarrão” ao
Poço Artesiano localizado na Rua Dr. Antônio Roque Geraldo esquina com
Rua Tharcilio Panosso, Parque das Araras, instalado no Município de
Jaboticabal-SP.
“JOÃO SÉRGIO GIANGRECCO – Macarrão” nasceu em 25
de Junho de 1955, filho do Sr. José e Sra. Zenaide, sendo seus irmãos Terígio
(in memorian), Maria, Sandra e Marcos (in memorian).
Casou-se com Ângela Aparecida Donadon Giangrecco dos
quais tiveram duas filhas, sendo: Tatiana Regina Donadon Giangrecco e Taina
Cristina Donadon Giangrecco. Avô dos netos Gabriel e Lucas, filhos de
Tatiana.
Senhor João Sergio Giangrecco no dia 01 de Fevereiro de
1972, começa trabalhar no SAAEJ - Serviço de Água e Esgoto de Jaboticabal,
onde foi Encanador e Diretor Técnico, dos quais com muito orgulho e
dedicação como funcionário do SAAEJ, alcança sua aposentadoria dia 01 de
Abril de 1997.
Uma grande curiosidade, e que o Sr. João se orgulhava, era
seu apelido, MACARRÃO, houve uma época em que trabalhou numa fábrica
de macarrão, mas seu apelido aconteceu, ou seja, teve vida quando entrou no
SAAEJ, seus novos amigos o chamavam de macarrão, ele dizia em forma de
brincadeira a suas filhas, quando me chamarem de Macarrão é amigo e
conhecido, e assim dava risadas...
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Seu início no SAAEJ, também foi o início de seu namoro e
grande amor Dona Ângela Aparecida Donadon Giangrecco.
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Dona Ângela registra nestas palavras, seu sincero sentimento
homem maravilhoso, atencioso e que o amará eternamente.
Podemos dizer um Homem de Princípio, dedicado e que revela
através de sua família seu amor, expresso pela sua dedicação em tudo que
fazia.
Fez muitos amigos nessa jornada de trabalho, ganhou
admiradores pela sua dedicação e um respeito que até hoje, impressiona. Seu
nome tornou-se FORTE, digno de ser lembrado.
Sua esposa Dona Ângela, suas Filhas e genros, seus netos,
suas irmãs e irmãos, seus parentes e amigos dizem: “Só tenho que agradecer
a Deus por termos convivido com João Sérgio Giangrecco. Um homem
sempre muito presente em nossas vidas. Prontamente nunca deixava de
atender nossas necessidades em qualquer situação. Amava muito sua família.
Foi um excelente filho, irmão, marido, pai, tio, avô e amigo. Não temos
palavras para dizer o quanto o amamos e que sentimos muita falta da sua
presença e dos seus conselhos”.
Seu falecimento, ocorrido em 09 de janeiro de 2022, foi
profundamente sentido por todos nós.
A denominação ora proposta é uma singela, porém, honrosa
homenagem que o Município de Jaboticabal prestará a “JOÃO SÉRGIO
GIANGRECCO – Macarrão”, pelos relevantes serviços prestados à população
Jaboticabalense.
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para
a apreciação e aprovação da matéria.

Jaboticabal, 29 de março de 2022.
Assinado digitalmente por
RENATA APARECIDA
RONCAGLIO ASSIRATI
257.602.618-43
Data: 29/03/2022 09:28
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de amor e gratidão a seu eterno esposo, do qual sempre reconheceu nele

RENATA ASSIRATI
Vereadora - PSC
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Denomina de RUTH SABELLA ZOCOLARO a
Área de Lazer "L"
no bairro Conjunto
Habitacional Hugo Lacorte Vitalle I, e dá outras
providências.

Art. 1º Fica denominado de RUTH SABELLA ZOCOLARO a
Área de Lazer "L"

no bairro Conjunto Habitacional Hugo Lacorte Vitalle I

(COHAB I), no município de Jaboticabal.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente
Lei correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 28 de março de 2022.

VAL BARBIERI
Vereadora - PRTB
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Ruth Sabella Zocolaro, nasceu no dia 30 de junho de 1934 em
Jaboticabal – SP.
Conheceu Antônio Zocolaro, com quem namorou e casou aos
20 anos. Infelizmente ficou viúva aos 36 anos, com 6 filhos ainda grávida de 8
meses do 7º filho quando seu marido faleceu.
Foi uma vida difícil para criar seus filhos sozinha, lavava
roupas para fora e fazia faxina para sustentar as crianças, os mais velhos
foram arrumando serviço para ajudar a criar os mais novos.
Era uma vida de sofrimento, mas criou todos com muita
dignidade. Deixava muitas vezes de comer para não faltar alimento para as
crianças. Além dos filhos também cuidava de seu irmão que era acamado.
Casou seus filhos, teve 15 netos, quando poderia ter uma vida
tranquila aparece um câncer no estomago. Foram 2 anos de tratamento,
sofrimento e muita luta, mas sempre com a esperança da cura. Mais
infelizmente a doença venceu, e no dia 08/05/2008 ela faleceu. Fazem 14 anos
que ela nos deixou, só restando saudades e lembranças.
Amada por todos que conviveram com essa guerreira que
serviu de exemplo para muita gente. Uma mulher, esposa, mãe, avó e amiga
que faz muita falta.
A denominação de via pública com seu nome, se transformará
em singela porém merecida homenagem à sua memória da senhora Ruth
Sabella Zocolaro, bem como aos seus familiares.

Jaboticabal, 28 de março de 2022.

VAL BARBIERI
Vereadora - PRTB
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Altera dispositivo da Lei Ordinária nº 4074, de 14
de julho de 2010, e dá outras providências.

Art. 1º O Artigo 2º da Lei Ordinária nº 4074 de 14 de julho de 2010
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º O Benefício Temporário de Ajuda Financeira será
concedido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
do Município, após análise da situação familiar da criança ou adolescente sob
risco de violação de seus direitos fundamentais previstos no art. 227 da
Constituição da República e na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).
Parágrafo único. O Benefício Temporário de Ajuda Financeira
poderá ser indicado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social do Município como instrumento de proteção aos direitos da criança e ao
adolescente pela equipe técnica das instituições integrantes dos programas de
acolhimento institucional deste Município, hipótese na qual a Secretaria de
Assistência Social do Município terá o prazo de 15 (quinze) dias para análise
das indicações de implantação do benefício.”
Art. 2º Fica revogado o Art. 2º da Lei Ordinária nº 4801, de 16 de
novembro de 2016.
Art. 3º Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Jaboticabal, 29 de março de 2022.
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PROFA. PAULA
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Solicitamos para que se institua a nova redação do Artigo 2º da Lei
Ordinária nº 4074 de 14 de julho de 2010 que inclui a revogação do §2º do Art. 2º da
Lei Ordinária nº 4801, de 16 de dezembro de 2016, por acreditar que estes requisitos
inseridos posteriormente para a concessão do Benefício agravam o quadro de
exclusão desses indivíduos, retirando-os a possibilidade de adquirir o auxílio que tem
como objetivo a inclusão.
Acreditamos que tal medida afasta quem deveria ser assistido pelo
poder público e, pela forma na qual está descrito, não tipifica os casos. Valendo citar
que, o §1º I que cita, “não cometer crimes’’, não ratifica que, neste caso, são os
crimes em que já houvera transito em julgado, ou seja, onde todos os recursos se
esgotaram e que o indivíduo já está sentenciado pelo crime que cometera. Já em
relação a proibição do uso de álcool ou drogas, acaba por desassistir os jovens que
possam ter graves problemas pelo uso excessivo dos itens citados anteriormente,
tanto lícito quanto ilícito.
Desta forma, acreditamos ser indispensável a retomada do texto
original do referido artigo (que inclui corrigir a técnica de redação do texto) e, a
revogação do §2º do Art. 2º instituído pela Lei Ordinária nº 4801, de 16 de dezembro
de 2016, como forma de garantir e abarcar as complexidades de nossa sociedade,
que precisam ser atendidas e acompanhadas pelo Poder Público.
Conto com o apoio de todos os vereadores e vereadoras desta casa
de leis em mais esta importante ação do poder legislativo.

Jaboticabal, 29 de março de 2022.
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Caros nobres,

PROFA. PAULA
Vereadora – Partido dos Trabalhadores

Assinado digitalmente
Documento
assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº
por
PAULA FARIA
DIAS 228.889.868-25
Data: 29/03/2022 16:43
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Assinado digitalmente por
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POLACHINI BATISTA
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PROJETO DE LEI Nº 223/2022

Altera dispositivos da Lei nº 3.640, de 18 de
julho de 2007, que obriga os estabelecimentos
comerciais que compram sucatas de metais,
fios de cobre e alumínio a manterem cadastro
dos fornecedores, e dá outras providências.

Art. 1° O art. 1º da Lei nº 3.640, de 18 de julho de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art.

1º

Os

estabelecimentos

comerciais

que

comercializam fios ou cabos de cobre, alumínios
usados, tampas de bueiros, placas de sinalização de
trânsito, lápides e ornamentos de jazigos, peças de
veículos usados e outros objetos de metal usados
ficam obrigados a manterem cadastro atualizado de
todos os fornecedores.”

Art. 2° O art. 2º da Lei nº 3.640, de 18 de julho de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° Constatada a falta do cadastro atualizado, o
Poder Público notificará o infrator para que a
regularização seja realizada no prazo de 30 (trinta)
dias.
§ 1º Caso a regularização não ocorra no prazo
previsto no caput deste artigo será aplicada multa no
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§ 2º Na hipótese de reincidência, o valor da multa
alvará

de

funcionamento

cassado

pelo

Poder

Público.”

Art. 3° O art. 6º da Lei nº 3.640, de 18 de julho de 2007, passa
a vigorar acrescido dos parágrafos 1º, 2º e 3º, com a seguinte redação:

“Art. 6º...
§1º Todo e qualquer empreendimento, licenciado ou
não, poderá ser objeto de fiscalização por parte de
agentes públicos.
§2º Constatada a comercialização de fios ou cabos de
cobre, alumínios usados, tampas de bueiros, placas
de sinalização de trânsito, lápides e ornamentos de
jazigos, peças de veículos usados e outros objetos de
metal usados, sem a devida documentação legal, será
aplicada multa no valor de 250 (duzentas e cinquenta)
Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP.
§3º.

Na

hipótese

de

cassação

do

alvará

de

funcionamento pela comercialização de fios ou cabos
de cobre, alumínios usados, tampas de bueiros,
placas

de

sinalização

de

trânsito,

lápides

e

ornamentos de jazigos, peças de veículos usados e
outros objetos de metal usados, não será autorizada
ao mesmo proprietário ou familiares até quarto grau,
novo alvará de funcionamento para a exploração do
mesmo ramo de negócio no referido endereço.”

PROJETO DE LEI Nº 223/2022 - Protocolo nº 974/2022 recebido em 31/03/2022 10:44:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.jaboticabal.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A408-C1EE-3A0F-8140.

será aplicado em dobro e o estabelecimento terá o

Rua Barão do Rio Branco, 765 - CEP: 14870-330 – Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br
Pag. 2/4

fls. 54/74

Art. 4º Ficam revogados os artigos 3º, 4º e 5º, todos da Lei nº

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

Jaboticabal, 31 de março de 2022.

DRA. ANDRÉA DELEGADA
Vereadora - PSC
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Senhores Vereadores, em matéria publicada no site G1 no
dia 29 de março de 2022, a Polícia Civil de Jaboticabal apreendeu mais de
cinco toneladas de sucate que podem ser frutos de furtos em nossa cidade.
Infelizmente nossa sociedade sofre com os roubos e furtos que
na grande maioria das vezes, acaba envolvendo fios de cobre, alumínio, ferro
e similares, depredando prédios públicos, históricos, praças e até mesmo o
cemitério da cidade, desrespeitando a memória das famílias e causando
grandes problemas para a Prefeitura de Jaboticabal que é responsável pela
manutenção do Campo Santo.
Essa realidade torna necessário a atualização dos
mecanismos existentes que amparem as ações desenvolvidas pelas equipes
de fiscalização, garantindo respaldo jurídico para a aplicação de multas e
punições.
O projeto também dá garantias aos comerciantes sobre a
procedência dos produtos que comercializa, evitando problemas com
fiscalização ou ações policiais como a mencionada nessa justificativa.

Jaboticabal, 31 de março de 2022.

DRA. ANDRÉA DELEGADA
Vereadora - PSC
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Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$8.790.000,00 (Oito
milhões, setecentos e noventa mil reais) no
orçamento

da

Prefeitura

Municipal

de

Jaboticabal, e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento
da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, no exercício vigente, um crédito
adicional suplementar no valor de R$8.790.000,00 (Oito milhões, setecentos e
noventa mil reais), destinados a reforçar as dotações do orçamento vigente
abaixo especificadas:

02.00.00 – Prefeitura Municipal de Jaboticabal
02.07.00 – Fundo Municipal de Saúde
02.07.03 – Departamento de Assistência em Saúde
10.301.0011.1.039 – Unidades Básicas de Saúde
Natureza

Especificação

Vínculo

Valor

4.4.90.51.00

Obras e Instalações

01.310.00

R$ 5.290.000,00

4.4.90.51.00

Obras e Instalações

02.310.00

R$ 3.500.000,00

Total dos Créditos

R$ 8.790.000,00
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Art. 2º O valor do crédito que trata o artigo anterior será coberto
fonte de recurso próprio (tesouro) no valor de R$ 5.290.000,00, bem como
recursos provenientes de convênio estadual a ser firmado com a Secretaria de
Desenvolvimento Regional (SDR) no valor de R$ 3.500.000,00, nos termos do
artigo 43, § 1º inciso II da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 3º Os ajustes decorrentes desta lei serão executados no
Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2022 à 2025,
aprovado pela Lei nº 5.158, de 11 de agosto de 2021 e, Diretrizes
Orçamentárias para 2022, aprovadas pela Lei nº 5.190, de 13 de outubro de
2021.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, 01 de abril de 2022.

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 228/2022 - Protocolo nº 1008/2022 recebido em 01/04/2022 16:22:49 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Emerson Rodrigo Camargo
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.jaboticabal.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C847-CE49-3745-9938.

por excesso de arrecadação a ser verificado no exercício corrente, julgada a

Rua Barão do Rio Branco, 765 - CEP: 14870-330 – Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br
Pag. 2/6

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Atendimento ao art. 16 da Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000

O Prefeito do Município de Jaboticabal, em conformidade com registros
da Secretaria Municipal de Fazenda, declara que a abertura do crédito
adicional suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal do
Exercício de 2022, no valor de R$8.790.000,00 (Oito milhões, setecentos e
noventa mil reais), destinados a suplementar as dotações especificadas no art.
1º que dispõe de firme e consistente expectativa de suporte de caixa,
conformando-se às orientações do Plano Plurianual para o período de 2022 à
2025, e, das Diretrizes Orçamentárias para 2022. O procedimento não gera
impacto, haja vista que o crédito será coberto por excesso de arrecadação no
presente exercício.

Jaboticabal, 01 de Abril de 2022.

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito Municipal
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Excelentíssima Senhora Presidente,

Temos a grata satisfação de encaminhar a esse Egrégio
Legislativo, para a devida apreciação dos Senhores Vereadores, o incluso
projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao
orçamente vigente no valor de R$8.790.000,00 (Oito milhões, setecentos e
noventa mil reais).
A

referida

suplementação

faz-se

necessária

julgado

o

investimento em infraestrutura urbana no Município de Jaboticabal no âmbito
de saúde pública, uma vez considerada a construção do Novo Centro de
Saúde (Centro Municipal de Especialidades), o qual possui a finalidade de
ampliar o número de atendimento de consultas, promover a melhoria nas
instalações com aumento do espaço físico e melhor distribuição dos
equipamentos de saúde.

Em tempo informamos que as fontes de recurso informadas
subsidiarão o crédito explicitado, haja vista que a proveniência dos recursos
dar-se-á pelo excesso de arrecadação a se verificar no corrente exercício, ora
considerada a fonte de recurso próprio e também o convênio estadual com a
Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), conforme Demanda n°.
26316, ambos ancorados no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei Federal n º. 4.320,
de 17 de abril de 1964.
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Cientes de que a presente proposição receberá o beneplácito
nossos protestos de elevada estima e distinto respeito.

Jaboticabal, 01 de abril de 2022.

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Jaboticabal, em 01 de abril de 2022.

Excelentíssima Senhora Presidente:
Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência, a fim de submeter à
elevada apreciação dessa Colenda Casa, o incluso projeto de lei que Dispõe sobre a
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$8.790.000,00 (Oito milhões,
setecentos e noventa mil reais) no orçamento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, e
dá outras providências.

Na certeza de merecer a especial atenção de Vossa Excelência,
aproveitamos o ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta
consideração.

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito Municipal

À
Excelentíssima Senhora
RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
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OF.SEC. Nº 151/2022

DD. Presidente da Câmara Municipal de
Assinado digitalmente por
Jaboticabal/SP.
EMERSON
RODRIGO
CAMARGO 218.870.10890
Data: 01/04/2022 16:00
Esplanada do Lago “Carlos Rodrigues Serra”, 160

CNPJ 50.387.844/0001-05
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