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Médicos descartam Alzheimer e Hori reassume a 
Prefeitura de Jaboticabal na quarta-feira (07)

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
o prefeito José Carlos 
Hori continua seu tra-
tamento de saúde ini-
ciado em dezembro de 
2017, após ser diag-
nosticado com 100% de 
surdez súbita no ouvi-
do direito. Em agosto a 
doença avançou, atin-
gindo 15% do ouvindo 
esquerdo e causando 
impactos neurológicos 
– Hori foi afastado por 
determinação médica.

Vice-prefeito Vitório De Simoni implantou gestão descentralizada e imprimiu ritmo 
acelerado ao governo; Hori continuará o tratamento nos próximos meses

Prefeito Vitório entrega veículo 
ao Conselho Tutelar

O prefeito de Jaboti-
cabal, Vitório de Simoni, 
realizou na manhã de 
terça-feira (06) a entrega 
de um veículo Citroen 0 
km ao Conselho Tutelar 
do município, acompa-
nhado do vereador Pret-
to Cabeleireiro.

SAAEJ mobiliza equipe 
na busca de recursos

Quem passar pela região central 
poderá utilizar diversos serviços 

gratuitos das 8h às 13h

Novembro Azul terá 
programação especial 
na Praça 9 de Julho 
neste sábado (10)

A Prefeitura de Jaboticabal, a Associação Brasi-
leira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abra-
pec), Senac, Uniodonto, APCD, CETEC, Lions Clube 
e a Secretaria de Saúde preparam uma programa-
ção especial em comemoração ao Novembro Azul.

Já os turistas que vierem à cidade vão conhecer a Cabana da Fonte / Queijos 
de Cabra, Estância Santa Amélia e o Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Moradores de Jaboticabal podem fazer 
“tour cultural” na região por R$ 10

O Governo do Estado 
de São Paulo promove 
mais um projeto para 
valorizar a cultura do 
interior. A população de 
Jaboticabal pode viajar 
pela região com ape-
nas R$ 10, desfrutando 
de prédios históricos e 
atrações turísticas, com 
refeições a preços aces-
síveis. 

Prefeito Vitório pediu empenho da equipe 
para resolver definitivamente o problema

A última semana foi de muito trabalho para re-
presentantes do SAAEJ. Após realizar estudos e 
levantar necessidades importantes para o muni-
cípio, o grupo partiu para Brasília e São Paulo na 
busca de recursos para uma série de melhorias. 
Iniciativa prevê a reforma da Estação de Trata-
mento de Água, Estação de Tratamento de Esgoto, 
reforma da Estação de Captação do Córrego Rico e 
melhorias na rede de abastecimento
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Daniel Rodrigues comemora autorização da Aeronáutica 
que permite implantação de Loteamento Social

O vereador Daniel 
Rodrigues (PSC) come-
morou na segunda-feira 
(05/11), em sessão or-
dinária na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
a autorização emitida 
pelo CINDACTA I que 
permite a implantação 
do loteamento de inte-
resse social, em Jaboti-
cabal, na região do La-
franchi.

O parlamentar afir-
mou que, em conversa 
com o deputado esta-
dual Marcos Zerbini 
(PSDB), já começaram 
as movimentações para 
traçar os novos pas-
sos para a implantação 
do loteamento de in-
teresse social aqui na 
cidade. “Agora com a 
autorização da Aero-
náutica, temos todos 
os documentos neces-

sários para encaminhar 
ao prefeito o pedido 
para declarar a área de 
Interesse Social. Dessa 
forma, podemos buscar 
junto ao Governo Esta-
dual recursos para in-
fraestrutura”, pontuou 
o vereador.

Segundo Daniel Ro-
drigues, a cidade de 
Novo Horizonte, que 
também possui lotea-
mento de interesse so-
cial, sob a liderança do 
prefeito Toyota e do de-
putado Zerbini, recebeu 
no final de 2017 cerca 
de R$ 6 milhões do Pro-
grama de Lotes Urba-
nizados (PROLURB), da 
Secretaria de Habita-
ção. O recurso vai pos-
sibilitar a execução das 
obras de infraestrutura: 
asfalto, água, esgoto, 
energia elétrica daque-
le loteamento. Ao todo, 

603 famílias foram be-
neficiadas.

Ainda de acordo com 
o vereador jabotica-
balense, o deputado 
Zerbini deve buscar o 
compromisso do go-
vernador eleito, João 
Dória, para atender a 
infraestrutura do lote-
amento social em Jabo-
ticabal. “O deputado é 
amigo pessoal do Dó-
ria, e garantiu que vai 
conversar com o futuro 
governador para buscar 
o compromisso dele em 
atender o loteamento 
social da nossa cidade. 
O objetivo é conseguir 
recursos para a infraes-
trutura, o que beneficia-
ria muito as famílias do 
loteamento. Acredito 
que em 2019 podere-
mos avançar muito com 
o projeto. Em parceria 
com o prefeito, iremos 

acelerar o desenvolvi-
mento de Jaboticabal e 
garantir moradia digna 
para centenas de famí-

lias”, finalizou Rodri-
gues.

Relembre como foi a 

primeira visita à área, 
em 15 de outubro de 
2017: https://youtu.
be/EqiG_uK_jyo

- Área adquirida pelas famílias participantes do projeto de loteamento social em Jaboticabal. 
Foto: Reprodução WEBTV CMJ.

Curso de pão de mel, alfajor, panetone e bolo 
de natal supera expectativas

O Fundo Social de 
Solidariedade decidiu 
oferecer um curso dife-
rente que, através das 
técnicas apresentadas 
em sala, as alunas pos-
sam aprender detalhes 
importantes na produ-
ção de uma série de do-
ces.

Com a chegada do fi-
nal do ano, a expecta-
tiva era utilizar esses 
conceitos e oferecer 
produtos de qualida-

de, gerando renda e a 
satisfação dos consu-
midores. Assim surgiu 
o curso de pão de mel, 
alfajor, panetone e bolo 
de Natal que vem en-
cantando as participan-
tes e gerando expecta-
tiva para os frutos que 
serão colhidos num fu-
turo próximo.

“Estou participando 
do curso e gostando 
muito. A professora tem 

muito conhecimento 
na área e está nos aju-
dando no aprendizado. 
As aulas estão sendo 
importantes no apri-
moramento do nosso 
conhecimento na área 
de doces. Quero para-
benizar o Fundo Social 
de Solidariedade pela 
oportunidade de dis-
ponibilizar cursos gra-
tuitos”, ressalta a aluna 
Geiza Carla Silva Barbi-
zan. 

Participantes aprendem todas as técnicas e “macetes” para produzir as guloseimas

Evento municiou participantes e incentivou a realização de um plano de ação para continuar avanço com o tema

Projeto Recomeço: workshop discute problemática das drogas e álcool 

Um seleto grupo de 
profissionais participou 
na quarta-feira (07), no 
Senac de Jaboticabal, 
de um workshop que 
discutiu toda proble-
mática envolvida no 
uso das drogas e ações 
que podem ser desen-
volvidas em torno do 
tema. O evento faz par-
te do Projeto Recome-
ço, desenvolvido pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, em parceria 
com os municípios be-
neficiados.

O encontro, organiza-
do pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistência 
Social, contou com a 
participação do espe-
cialista em Políticas so-

bre Drogas, Claudemir 
Morais dos Santos. “O 
objetivo é dar subsí-
dios e ferramentas para 
que as pessoas possam 
construir um diagnósti-
co territorial e um pla-
no de ação municipal 
para reduzir proble-
mas encontrados nesse 
diagnóstico”, explica.

Santos comentou ain-
da os desafios enfrenta-
dos pelos municípios.“A 
gente sabe que o consu-
mo de drogas tem vá-
rias consequências e a 
sociedade de modo ge-
ral precisa dar uma res-
posta a essas deman-
das. O que posso dizer 
é que poucos municí-
pios estão avançados 

nesse tema. Jaboticabal 
já começou a se organi-
zar para construir um 
plano sistematizado e 
isso é um avanço muito 
importante”, disse.

Para a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini, o ba-
lanço do workshop é 
positivo. “A gente fica 
muito satisfeito de ou-
vir que Jaboticabal está 
no caminho certo, mas 
também nos traz uma 
responsabilidade mui-
to grande de poder fa-
zer essa caminhada e 
desenvolver todas as 
demandas levantadas 
e trazidas pelo Claude-
mir”, disse.

Pellegrini lembra do 

início dos trabalhos e 
ressalta o apoio dedica-
do ao setor. “Desde que 
eu recebi a oportunida-
de de estar à frente da 
Assistência Social de 
Jaboticabal, me foi de-
legado o desafio de nos 
organizar para enfren-
tar de cabeça erguida 
esses problemas. Agra-
deço ao prefeito José 
Carlos Hori e ao Vitório 
de Simoni, que esteve 
à frente do Executivo, 
por nos apoiar sempre 
e acompanhar de perto 
os avanços conquista-
dos até aqui”, finaliza.

Projeto Recomeço – 
Desenvolvido pelo Go-
verno do Estado de São 

Paulo, segundo o site 
oficial da Secretaria Es-
tadual de Desenvolvi-
mento Social, o Reco-
meço promove ações 
preventivas do uso de 
drogas, o enfrentamen-
to ao tráfico de drogas, 
controle e requalifica-
ção de territórios espe-
cíficos. Oferece acesso 

à Justiça e à Cidadania, 
apoio socioassistencial 
e tratamento médico 
aos dependentes de 
substâncias psicoati-
vas, suas famílias e co-
munidade. Jaboticabal 
foi o único município 
da região beneficiado 
com a iniciativa, em 
agosto de 2018.
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EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 293 e 294, Cap. XX das NSCGJSP)

	 ÁLVARO	BENEDITO	TORREZAN,	Oficial	de	Registro	de	Imóveis,	Títulos	e	Documentos	
e	Civil	de	Pessoa	Jurídica	da	Comarca	de	Jaboticabal,	com		cartório	estabelecido	à	Avenida	Major	
Novaes,	535,	Centro,	Fone	(016)3202-3015.	

	 	 	 FAZ	SABER	a	todos	quantos	virem	o	presente	edital	ou	dele	conhecimen-
to	 tiverem	e	a	quem	possa	 interessar	que	LAERCIO	PEDRO	DA	SILVA,	RG	nº	13.744.555-SSP/
SP,	CPF	nº	043.351.078/11,	trabalhador	rural,	e	sua	mulher	MARIA	DE	ANDRADE	SILVA,	RG	nº	
15.868.496-5-SSP/SP,	CPF	nº	 257.744.378/17,	 do	 lar,	 ambos	brasileiros,	 casados	 sob	o	 regime	da	
comunhão	de	bens,	anteriormente	à	Lei	nº	6.515/77,	residentes	e	domiciliados	neste	município,	no	
Sítio	São	Bento,	depositaram	nesta	Serventia,	em	08/10/2018,	prenotação	nº	162.750,	os	documentos	
exigidos	nos	itens	293	e	294,	Cap.	XX	das	Normas	de	Serviço	da	E.	Corregedoria	Geral	da	Justiça,	
para		REGULARIZAÇÃO	FUNDIÁRIA	DO	IMÓVEL,	indicado	como	lote	8,	da	Gleba	B,	com	área	
de	250,00	metros	quadrados,	parte	de	uma	área	maior	do	imóvel	objeto	da	matrícula	número	11.699,	
livro	2RG,	com	a	seguinte	descrição:	Um	terreno	 tido	como	lote	8,	da	Gleba	“B”,	situado	na	Rua	
Alexandre	Detogni,	lado	ímpar,	distante	125,10	metros	da	Avenida	Francisco	Alves	de	Oliveira,	neste	
município	e	comarca	de	Jaboticabal,	na	quadra	compreendida	pela	Rua	Alexandre	Detogni,	Rua	Te-
nente	Garcia,	Avenida	Francisco	Alves	de	Oliveira	e	Avenida	João	Batista	Ferraz	Sampaio,	de	formato	
regular,	com	as	seguintes	medidas,	características	e	confrontações:	mede	10,00	metros	(dez	metros)	
de	frente	e	igual	medida	na	linha	dos	fundos,	por	25,00	metros	(vinte	e	cinco	metros)	da	frente	aos	
fundos	em	ambos	os	lados,	se	confrontando	pela	frente	com	a	Rua	Alexandre	Detogni;	quem	da	citada	
via	olha	para	o	imóvel,	pelo	lado	esquerdo	confronta	com	o	imóvel	da	Rua	Alexandre	Detogni,	lote	7	
(matrícula	número	51.589);	pelo	lado	direito	confronta	com	o	imóvel	da	Rua	Alexandre	Detogni,	lote	
9	(matrícula	número	11.699),	e	pelos	fundos	com	o	imóvel	da	Rua	Alexandre	Detogni,	número	275	
(matrícula	número	45.305),	perfazendo	uma	área	de	250,00	metros	quadrados	(duzentos	e	cinquen-
ta	 	metros	quadrados),	cuja	exata	localização	acha-se	retratada	no	desenho	abaixo.	A	regularização	
fundiária	do	imóvel,	possibilitará	a	abertura	de	nova	matrícula	para	a	fração	destacada	e	averbação	
do	destaque	na	matrícula	matriz.	Para	conhecimento	de	todos,	expede-se	o	presente	edital,	que	será	
publicado	em	jornal	de	circulação	local,	por	02	(dois)	dias	consecutivos,	podendo	a	regularização	ser	
impugnada	no	prazo	de	quinze	dias,	contados	da	última	publicação,	nos	termos	do	item	294.2	Cap.	XX	
das	NSCGJSP.	Jaboticabal,	31	de	outubro	de	2018.	Eu,	José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oficial,	digitei	
e	subscrevi.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE	JABOTICABAL
FORO DE	JABOTICABAL
2ª VARA	CÍVEL
Praça	do	Café	s/nº,	.,	Aparecida	-	CEP	14870-230,	Fone:	(16)	3203-3211,
Jaboticabal-SP	-	E-mail:	jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo	Físico	nº: 0013192-15.2014.8.26.0291 - 054/2015

Classe:	Assunto: Procedimento Comum - Cooperativa

Requerente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de
Jaboticabal - Cooperserv

Requerido: Benedito Aparecido Simões

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0013192-15.2014.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) BENEDITO APARECIDO SIMÕES, Brasileiro, RG 12787073, CPF
020.083.718-40, com endereço à Rua Braz Berlingieri, 170, Planalto Italia, CEP 14890-450,
Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal - Cooperserv,
alegando em síntese que: "A autora é uma cooperativa de crédito sendo assim um
empreendimento econômico-social, democrático e auto gestionário, além de ser uma instituição
financeira, formada por uma sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica própria, sem
fins lucrativos e que se unem, voluntariamente, para satisfazer suas necessidades econômicas.
Ademais, o rateio, tanto das sobras quanto das perdas, são de responsabilidade dos associados.
Acontece que, no decorrer dos anos de 2007 a 2013, ocorreram perdas no final do exercício.
Sendo assim, coube ao réu o pagamento do rateio dos seguintes valores: R$ 87,73 (2009), R$
956,52 (2010), R$ 0,00 (2011), R$ 0,00 (2012), 0,00 (2013), totalizando R$ 1.044,25. Porém, foi
pago apenas o valor de R$ 24,41, restando um saldo devedor de R$ 1.019,84, motivando a
propositura da ação." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Jaboticabal, aos 05 de outubro de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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ASSEMBLEIA GERAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

	 O	Presidente	Associação	Regional	de	Engenharia,	Arquitetura	e	Agronomia	de	Jaboticabal	–	
AREA	,	com	sede	nesta	cidade	e	comarca	de	Jaboticabal,	Estado	de	São	Paulo,	inscrita	no	CNPJ	sob	o	
nº	148.009.054/0001-44,	Inscrição	Estadual	Isenta,	no	uso	das	atribuições	que	lhe	confere	o	Estatuto	
Social,	convoca	seus	associados,	no	uso	e	gozo	de	seus	direitos	sociais,	para	reunirem-se	em	ASSEM-
BLÉIA	GERAL	EXTRAORDINÁRIA,	a	realizar-se	na	séde	social,	situada	à	Av.	Carlos	Berchieri	nº	
300	–	Jaboticabal/SP,	nesta	cidade	e	comarca	de	Jaboticabal,	no	dia	30	de	novembro	de	2018	(sexta	
-	feira);	obedecendo	aos	seguintes	horários	e	“quorum”	para	a	sua	instalação,	sempre	no	mesmo	local,	
cumprindo	o	que	determina	o	Estatuto	Social	no	parágrafo	único	do	artigo	59,	§1º:	(01)	em	primeira	
convocação:	às	10:00	(dez	horas)	horas,	com	a	presença	de,	no	mínimo,		a	maioria	absoluta	dos	asso-
ciados,	ou	(02)	em	segunda	convocação:	às	10:30	(dez	horas	e	trinta	minutos)	horas,	no	mínimo,	com	
1/3	(um	terço)	dos	associados.	03)	em	ambas	as	hipóteses	de	instalação,	a	Assembléia	encerrar-se-á	às	
10:30	(dez	horas	e	trinta	minutos)	horas;	para	deliberar	sobre	os	seguintes	assuntos:

ORDEM	DO	DIA:

1.	Revisão	do	Estatuto	Social	:

INCLUSÃO	A	PEDIDO	DO	CONFEA
Item	1.	Em	caso	de	dissolução	da	entidade,	o	respectivo	patrimônio	líquido	será	transferido	a	outra	

pessoa	jurídica	de	igual	natureza	que	preencha	os	requisitos	da	Lei	nº	13.019,	de	2014,	e	objeto	social	
seja,	preferencialmente,	o	mesmo	da	entidade	extinta;

Item	2.	A	entidade	é	regida	por	normas	de	organização	interna	que	prevejam	escrituração	de	acordo	
com	os	princípios	fundamentais	de	contabilidade	e	com	as	Normas	Brasileiras	de	Contabilidade;

Item	3.	A	inclusão	no	art.	60	e	art.	60,	§-2	o	cargo	de	tesoureiro.

		 Para	as	deliberações	de	alteração	do	Estatuto	é	exigido	o	voto	concorde	de	dois	 terços	dos	
presentes	à	Assembléia	especialmente	convocada	para	este	fim,	não	podendo	ela	deliberar,	em	primeira	
convocação,	sem	a	maioria	absoluta	dos	associados,	ou	com	menos	de	um	terço	dos	associados	nas	
convocações	seguintes.

A	minuta	do	projeto	do	novo	Estatuto	da	Associação,	o	resumo	das	alterações	propostas	e	a	relação	
de	associados	encontram-se	disponíveis	aos	interessados	na	Secretaria	da	AREA	e	podem	ser	solicita-
das	nas	versões	impressa	e	eletrônica.

	 O	presente	edital	está	sendo	publicado	na	imprensa	local	e	afixado	no	lugar	de	costume	na	sede	
social.

Jaboticabal, 10 de novembro de 2018. 

PEDRO ALESSANDRO IUGHETTI
Presidente da Associação
Diretoria 2015/2016/2017

CENTRO ESPÍRITA JOANA D’ARC
Rua Ibraim Nobre nº 250 - Santa Mônica - Jaboticabal/SP - CNPJ (MF) nº 54.926.902/0001-82

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O	Centro	Espírita	Joana	D’arc,	CONVOCA	a	todos	os	ASSOCIADOS	para	ASSEMBLÉIA	GERAL	
EXTRAORDINÁRIA,	a	ser	realizada	no	dia	15	de	Dezembro	de	2018	em	Primeira	Convocação	às	
09h30min;	em	Segunda	Convocação	em	trinta	minutos	após,	com	número	de	associados	concorren-
tes	apresentados	na	Secretaria,	até	o	dia	10	de	Dezembro	de	2018.

Jaboticabal, 09 de Novembro de 2018
Atenciosamente, 

Valéria Colete Marcelino Scatolim - Presidente
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Interessados têm até 13 de novembro para acessar o site e fazer a inscrição

Atenção: últimos dias para inscrição 
do vestibular da Fatec

Os interessados em 
cursar os cursos ofe-

Últimas vagas para oficina 
de formalização do Sebrae

A Central do Empreen-
dedor e o Sebrae Aqui, 
de Jaboticabal, seguem 

com inscrições abertas 
para a última oficina de 
formalização de 2018. 

O evento é gratuito e 
será realizado na próxi-
ma segunda-feira, 12 de 
novembro.

“Estamos tendo bas-
tante procura e as va-
gas estão chegando ao 
fim. Microempreende-
dores e interessados 
em começar um negó-
cio podem nos procurar 
para garantir um lugar. 

Professores participam de 
oficina de contação de histórias
A Secretaria de Edu-

cação, Cultura, Esporte 
e Lazer promoveu em 
parceria com o Senac 
Jaboticabal uma ofici-
na de contação de his-
tórias para professores 
da rede municipal na 
última semana.

“A Educação Infantil 
é a base ideal para a 
formação do interesse 
pela leitura, pois nesta 
fase são formados os 

recidos gratuitamente 
pela FATEC de Jabotica-

bal precisam correr para 
garantir a participação 
no vestibular 2019 da 
instituição. As inscri-
ções serão encerradas 
em 13 de novembro. 
Os interessados devem 
acessar o site – www.
vestibularfatec.com.br 
– para realizar a inscri-
ção e imprimir o boleto 
de pagamento.

“A FATEC oferece aos 
candidatos a opção de 
cursar uma faculdade 
de qualidade gratuita-
mente. O candidato tem 

acesso ao manual do 
vestibular e pode rea-
lizar a inscrição pelo 
site da FATEC”, afirma 
a coordenadora do ves-
tibular, Simone Roberta 
Scatollim.

Em Jaboticabal, a FA-
TEC oferece os cursos 
de Tecnologia em Bi-
combustíveis e Gestão 
Ambiental. Para mais 
informações o telefo-
ne é (16) 3202-6519 
ou pelo Whatsapp (16) 
99789-8095.

A oficina é muito es-
clarecedora e tem sido 
um sucesso”, comenta 
a diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Os interessados de-
vem procurar a Central 
do Empreendedor no 
Paço Municipal ou ligar 
para (16) 3203-3398.

Associação ECOE de Jaboticabal – 
SP realizou o projeto “Dia Feliz”

No último dia 27 
de outubro (sábado) a 
ECOE, “Associação de 
Apoio à Qualidade de 
Vida da Comunidade”, 
realizou o projeto “Dia 
Feliz” no Clube dos Tra-
balhadores na cidade 
de Taiaçú - SP, propor-
cionando às crianças, 
jovens e adultos um dia 
de alegria e diversão.

As brincadeiras, gin-
canas, apresentações 
teatrais, jogo de malha, 
futebol de botão e uma 
palestra inspiradora, 
fizeram do sábado, um 
dia especial, para todos 
que participaram do 
evento.

hábitos das crianças”, 
destacou o secretário 
da Pasta, Adilson Mar-
tins.

O secretário ressalta 
ainda o ambiente pro-
porcionado nas unida-
des de ensino. “As es-
colas são os locais onde 
as crianças interagem 
socialmente, recebendo 
influências sociocultu-
rais para o desenvol-
vimento da aprendiza-

gem”.

Mais informações na 
Secretaria de Educação 

que fica na Avenida Car-
los Berchieri, 101, ao 
lado do Bosque Munici-
pal. (16) 3209-2469.

Pesagem do Bolsa Família 
prossegue em Jaboticabal

A Secretaria de Saúde 
de Jaboticabal segue re-
alizando o processo de 
pesagem dos beneficiá-
rios do Bolsa Família. O 
procedimento é realiza-
do nos Ciafs e vai até 17 
de dezembro.

“No ato da pesagem, 
o beneficiário deve es-
tar munido da Carteira 
Nacional de Vacinação 
da criança para que seja 
atualizada. É importan-
te que não deixem para 
a última hora para não 
correr o risco de perder 
o prazo”, comenta a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angélica Dias.

Confira os locais:
Ciaf I “Luiz Alberto 

Bernal” - Praça Saul Bor-
sari, s/n - Santa Luzia

Ciaf III “Amadeu Les-
si” - Avenida Duque de 
Caxias, nº. 2000 - Soro-
cabano

Ciaf IV “Antonio Ricar-
do Benatti” - Rua Djalma 
Aleixo de Souza, nº. 499 
- COHAB II

Ciaf V “Aurélio Niero” 
- Rua Aurélio Migliori, 
nº. 100 - Jardim Santa 
Rosa

Ciaf VI “Gino Bassi” - 
Rua Jornalista Cláudio 
Luiz Berchieri, s/n - 
Santa Mônica

Ciaf VII “Alice Kamla” 
- Rua São João, 3051, 
Conjunto Habitacional 
Ulisses Guimarães

Ciaf IX “Dr. Edimar 
Biazibeti” - Rua Eduardo 
Vantini, 90 – Residen-

cial dos Ipês
Ciaf Córrego Rico - 

Avenida Manoel Barbo-
sa, s/n

ESF “Tereza Noronha” 
- Rua Rita Ribeiro, 10 – 
Cohab I

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005010-52.2016.8.26.0291.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Construtora Serrano LTDA - ME, 
CNPJ 14.018.742/0001-59, com endereço à Rua Antônio Simões, 360, Centro, CEP 14720-000, Taiuva - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: O autor concedeu a requerida financiamento no 
valor de R$36.000,00, para pagto em 60 parcelas de R$872,72 com vencimento todo dia 10, ficando o veículo volkswagen , Kombi Carati 1.6, 
2012 placas ERY2142, como garantia. Encontra-se inadimplente desde 10.04.2015, totalizando o débito até 31.10.2016 em R$ 19.563,59, 
sendo o valor total para purgação da mora R$32.085,31. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, efetue o pagamento ou apresente embargos no 
prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo efetuado o pagamento ou apresentado embargos, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial (artigo 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 22 de outubro de 2018. K-10e17/11

EXTRAVIO
DECLARAMOS	 PARA	OS	 DEVIDOS	 FINS	 DE	 DIREITO	

E	NA	MELHOR	 FORMA	DA	LEI,	 QUE	 FOI	 EXTRAVIADO	
TALÃO	 SEM	 USO	 DA	 GRACIANA	 CORREA	 ROMITTO	 E	
OUTRO,	CHÁCARA	CONCEIÇÃO	-	I	SEM	NÚMERO	-	RU-
RAL,	 CIDADE	 DE	 TAIÚVA/SP,	 CEP.:	 14.720.000,	 CNPJ	 Nº	
09.387.992/0001-26	 E	 IE	Nº	 679.061.345.119.	TALÃO	NOVO	
SEM	USO	Nº	000026	A	Nº	000050.

TAIÚVA,	19	DE	OUTUBRO	DE	2018

a.)	-	GRACIANA	CORREA	ROMITTO	E	OUTRO

Bairro Conjunto Habitacional Jardim Hugo Lacorte Vitalle II. Rua Cora Coralina n° 287.Casa. 
Área total 200m² e (constr. Estimada no local de 163,00m²). Matr. 27.705 do RI Local. Obs.: 
Construção e atual denominação da rua pendentes de averbação no RI. Regularização e 
encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Ocupado. 
Lance inicial: R$ 150.500,00. 

Sobre o valor do arremate incorrerá a comissão de 5% a ser paga ao Leiloeiro. Condições de 
venda e pagamento disponíveis no edital completo no site www.sodresantoro.com.br. Inf: (11) 
2464-6464.  PRESENCIAL E ONLINE . Local do leilão: Rod. Marginal Presidente Dutra, Km 224 
- V. Augusta, Guarulhos/SP. Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro, Leiloeiro O� cial JUCESP nº 
192 - Luiz Alexandre Maiellari, Preposto em exercício.

Leilão de imóveis 
dia 30/11/2018 às 13h30

CASA - JABOTICABAL / SP

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 31/10/2018 das 05h51 às 14h34. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado
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Sessão ordinária do Parlamento Jovem tem 13 
proposições aprovadas por unanimidade

A sessão ordinária 
do Parlamento Jovem 
2018 movimentou o 
Plenário da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal na noite de quarta-
feira (31/10). Ao todo, 
22 estudantes de 11 
escolas públicas e pri-
vadas que integram a 
6ª edição do PJ discu-
tiram e votaram cin-
co projetos de lei e 
oito indicações, todos 
aprovados por unani-
midade.

Além dos projetos 
de lei e indicações, os 
jovens parlamentares 
também apresentaram 
uma moção de con-
gratulação a todos os 
professores, coordena-
dores e diretores das 
escolas participantes 
do Parlamento Jovem 
2018, de autoria da 
totalidade dos jovens 
parlamentares. 

Apesar das matérias 
não terem força de lei 
na prática, a atividade 
possibilitou aos jovens 
sentir na pele o funcio-
namento de uma ses-
são ordinária. Incum-
bidos de representar 
suas escolas, os jovens 
parlamentares vence-
ram o nervosismo e 
ocuparam a Tribuna 
para defender suas 
proposições.

Com o apoio de ami-
gos, professores e 
pais, que acompanha-
ram a sessão da galeria 
do Plenário, cada du-
pla contou com cerca 
de cinco minutos para 
a exposição das pro-
postas, que por fim, 
não tiveram dificulda-
des de aprovação pe-
los membros do Parla-
mento Jovem.

Entre os projetos e 
indicações aprovados 
está o “Programa Ca-
çamba Social”; o au-
mento da área verde 
nas calçadas de esta-
belecimentos comer-
ciais e residenciais do 
município; e a inserção 
da LIBRAS como disci-
plina facultativa nas 
escolas pública muni-
cipais.

Feliz com o resulta-
do, a diretora da Esco-
la do Legislativo, órgão 
da Câmara Municipal 
responsável pelo pro-
grama, Silvia Mazaro, 
acredita que o jovem 
está antenado ao que 
acontece na cidade. 
“As propostas revelam 
o quanto a força, a in-
teligência e a ideologia 
dos jovens são impor-
tantes para o fortaleci-
mento da democracia. 
Cidadania se faz com 
participação e os jo-

vens são portas de en-
trada para a formação 
de cidadãos conscien-
tes e mais participati-
vos”, pontuou Silvia, 
que finalizou com uma 
mensagem de agrade-
cimento aos professo-
res e dirigentes esco-
lares que incentivaram 
a participação dos alu-
nos no PJ.

Por sua vez, o presi-
dente do EL, vereador 
Pretto Miranda Cabelei-
reiro, torce para “que 
haja interesse sempre 
dos jovens [em partici-
par do PJ] entendendo 
da política e passando 
adiante, porque ama-
nhã poderão ser vocês 
os nossos representan-
tes políticos”, disse o 
vereador em seu dis-
curso.

Os membros do PJ 
ainda passarão por 
mais duas etapas an-
tes da conclusão do 
programa neste ano: 
uma visita ao prefei-
to municipal, para um 
bate-papo acerca das 
proposições; e uma 
viagem político-cultu-
ral à capital do estado, 
ambos ainda com da-
tas e horários a serem 
confirmados.

Esta é a sexta edição 
do projeto, que envol-
ve alunos do 1º ano do 

Ensino Médio de esco-
las públicas e privadas 
do município. O obje-
tivo do Parlamento Jo-
vem, organizado pela 
Escola do Legislativo, 
é estimular a partici-
pação política dos ado-
lescentes no processo 
democrático, além de 
levar conhecimento 
aos participantes so-
bre o funcionamento 
do Poder Legislativo e 
estimular debates so-
bre o universo Legisla-
tivo. Neste ano o tema 
foi livre.

 A galeria de fotos 
completa está disponí-
vel no Facebook da Câ-
mara (facebook.com/
CamaraJaboticabal).

Veja o que foi votado 
e aprovado:

PROJETO DE LEI Nº 
01/2018 (Colégio Mou-
ra Lacerda)

Dispõe sobre o pro-
cesso de implantação 
da “Corrida do bem”, 
evento esportivo que 
pretende mobilizar os 
cidadãos jaboticaba-
lenses, promovendo o 
esporte e a cidadania.

Autoria: Vinicius 
Verdi Brogna Selmini e 
João André de O. Gre-
gio

PROJETO DE LEI Nº 
02/2018 (Todas as Es-
colas participantes do 
Parlamento Jovem de 
2018)

Dispõe sobre criação 
de feiras livres.

Autoria: Todos os Jo-
vens Parlamentares de 
2.018

PROJETO DE LEI Nº 
03/2018 (Todas as Es-
colas participantes do 
Parlamento Jovem de 
2018)

Dispõe sobre a re-
serva de vagas em es-
tacionamento de sho-
pping center, centros 
comerciais e hipermer-
cados para gestantes 
no município de Jabo-
ticabal e dá outras pro-
vidências.

Autoria: Todos os Jo-
vens Parlamentares de 
2.018

PROJETO DE LEI Nº 
04/2018 (Colégio Novo 
Anglo)

Dispõe sobre o au-
mento da área verde 
nas calçadas de esta-
belecimentos comer-
ciais e residenciais do 
município.

Autoria: Carlos Edu-
ardo Camillo Kmniecik 
e Guilherme Lucizano 
Scuarcina

PROJETO DE LEI Nº 
05/2018 (Colégio COC)

Inclui no Calendá-
rio Oficial de Eventos 
do Município o “Dia 
do Parlamento Jovem 
Municipal”, e dá outras 
providências.

Autoria: Henrique 
Villata de Pádua e An-
toninho Penariol

INDICAÇÃO Nº 
01/2018 (Centro Edu-
cacional SESI e Escola 
Profº Luiz Latorraca)

Dispõe sobre a cria-
ção do Programa “CA-
ÇAMBA SOCIAL” no 
município de Jabotica-
bal.

AUTORIA: Davi Edu-
ardo Siqueira, Laura 
Estér Florêncio, Mc 
Kellin Victória O. Afon-
so e Kátia Benati

INDICAÇÃO Nº 
02/2018 (Colégio Téc-
nico Agrícola José Bo-
nifácio)

Dispõe sobre a cria-
ção da Semana Munici-
pal da Juventude.

AUTORIA: Sara Guer-
reiro e Vinícius Daniel 
de Lima e Silva

INDICAÇÃO Nº 
03/2018 (E.E. Prof. An-
tônio José Pedroso)

Dispõe sobre a cria-
ção e aprovação de fai-
xa de pedestre eleva-
da.

AUTORIA: Anderson 
José de Carvalho Ju-
nior e Guilherme de 
Matos da Silva

INDICAÇÃO Nº 
04/2018 (Colégio Nos-

sa Senhora do Carmo)
Indica a disponibili-

zação de casinhas para 
cães em situação de 
rua.

AUTORIA: Maria Lui-
za Pereira e Barbara 
Monique

INDICAÇÃO Nº 
05/2018 (Colégio Poli-
genes)

Dispõe sobre a insta-
lação de lixeiras colo-
ridas e temáticas para 
diversos tipos de lixos 
na área central de Ja-
boticabal.

AUTORIA: Yago Au-
gusto Carvalho As-
sumpção e Anita Lopes

INDICAÇÃO Nº 
06/2018 (E.E. Profª 
Dona Aurora Ferraz 
Viana dos Santos)

Dispõe sobre a ins-
tituição, nas Unidades 
Escolares, do proje-
to “Lacres do Amor” a 
ser realizado semanal-
mente durante o ano 
letivo.

AUTORIA: Andreina 
Vitória Duarte Xavier e 
Brenda Akemi Rui Fra-
ga

INDICAÇÃO Nº 
07/2018 (Colégio San-
to André)

Dispõe sobre a in-
serção da LIBRAS como 
disciplina facultativa 
nas escolas pública 
municipais.

AUTORIA: Nathalia 
Jardim Senhor e Ga-
briel Despezzi Baldas-
si

INDICAÇÃO Nº 
08/2018 (Colégio Ma-
ria)

Dispõe sobre a im-
plantação de dispositi-
vo chamado de “Bocas 
de Lobo Inteligentes” 
no âmbito do Municí-
pio de Jaboticabal e dá 
outras providências.

AUTORIA: Gabriel 
Martinelli de Souza e 
Mateus Berlingieri Lus-
varghi

PL que promove formação humanística na 
educação infantil é aprovado por unanimidade

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal aprovaram por 
unanimidade, em ses-
são ordinária na segun-
da-feira (05/11), o Pro-
jeto de Lei nº 162/2018, 
de autoria do Poder Exe-
cutivo. A matéria esta-
belece normas gerais e 
critérios básicos para a 
educação de crianças de 
zero a seis anos incom-
pletos, bem como sobre 
as ofertas de vagas e o 
ensino de qualidade na 
Educação Infantil forne-
cida obrigatoriamente 
pelo Município.

Incluído na Ordem do 
Dia por requerimento 
assinado pelos parla-
mentares, o PL prevê 
que todas as creches e 
pré-escolas (oficiais ou 
contratadas) deverão 
acrescentar ao seu pro-
jeto pedagógico a in-
clusão de conteúdo adi-

cional especificamente 
direcionado à formação 
dos valores humanos e 
do caráter das crianças, 
sendo imprescindível 
para o desenvolvimento 
desse plano a participa-
ção da comunidade es-
colar.

Ainda segundo a ma-
téria, o Município de-
verá desenvolver um 
programa pedagógico 
de formação comple-
mentar específico para 
os profissionais das cre-
ches e pré-escolas, que 
será voltada ao aprimo-
ramento do conheci-
mento e da atuação na 
formação integral da 
criança até cinco anos e 
11 meses, fundamenta-
da em princípios éticos, 
políticos e estéticos. O 
programa pedagógico 
deverá ser desenvol-
vido em até 12 meses 
após a publicação da 

Lei, e o Município po-
derá buscar parceiros 
na sociedade civil para 
a formação complemen-
tar dos professores.

Em outubro deste ano, 
convidado pelo presi-
dente da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
o prefeito em exercí-
cio, Vitório De Simoni 
(MDB), conheceu a apli-
cação do “Movimento 
Abraçar”, em uma cre-
che de Campinas (SP).

 Este programa ori-
ginou, a partir de uma 
indicação legislativa de 
Fenerich, o projeto de 
lei em Jaboticabal, que 
agora segue para san-
ção do prefeito munici-
pal.

Os parlamentares 
também aprovaram por 
unanimidade, na sessão 
ordinária, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 

39/2018, que outorga 
Título de Cidadão Jabo-
ticabalense a Sebastião 
Fidelis Martins; e o Pro-
jeto de Lei nº 150/2018, 

que cria a Semana Mu-
nicipal da Saúde Bucal 
no Municipal de Jabo-
ticabal, a ser realizada 
anualmente tendo como 

marco o dia 22 de Ou-
tubro, ambos de auto-
ria do vereador Pretto 
Miranda Cabeleireiro 
(PPS).

Vereadores aprovaram três projetos: PDL nº 39/2018; PL 150/2018; e o PL 162/2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETOS DE LEI

PROJETO DE LEI N° 158/2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jaboticabal para o exercício de 2019. (LOA)

Art. 1º O Orçamento do Município de Jaboticabal para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em 
R$327.032.418,00 (trezentos e vinte e sete milhões, trinta e dois mil, quatrocentos e dezoito reais), abrangendo a Admi-
nistração Direta e Indireta, discriminado pelos anexos desta Lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Consti-
tuição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município 
de Jaboticabal para o exercício de 2019.

Parágrafo Único. A Receita Estimada do Município de Jaboticabal, no valor de R$327.032.418,00 (trezentos e vin-
te e sete milhões, trinta e dois mil e quatrocentos e dezoito reais), acrescida das contas redutoras correspondentes às 
retenções para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, no valor de R$24.807.930,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e sete mil e novecentos e trinta 
reais), resulta no montante de R$351.840.348,00 (trezentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e quarenta mil e tre-
zentos e quarenta e oito reais).

Art. 2º A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos quadros 
integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320/64, Artigo 2º, §1º, I)

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Poder Executivo

1 – Receitas Correntes 279.318.385,00

1.1 – Receita Tributária 71.361.810,00

1.2 – Receita de Contribuições 3.829.894,00

1.3 – Receita Patrimonial 1.712.471,00

1.6 – Receita de Serviços 393.850,00

1.7 – Transferências Correntes 199.852.005,00

1.9 – Outras Receitas Correntes 2.168.355,00

2 – Receitas de Capital 22.008.243,00

2.1 - Operações de Créditos 4.449.345,00

2.2 – Alienação de Bens 2.200.000,00

2.4 – Transferências de Capital 15.328.898,00

2.9 – Outras Receitas de Capital 30.000,00

Receita própria 301.326.628,00

7.9 – Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentária 2.313.000,00 2.313.000,00

Subtotal 303.639.628,00

(-)  Contas redutoras do FUNDEB 24.807.930,00

Total 278.831.698,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
2.1 - SAAEJ - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal

1 – Receitas Correntes 29.989.000,00

1.1 – Receita Tributária 151.000,00

1.3 – Receita Patrimonial 65.500,00

1.6 – Receita de Serviços 26.363.000,00

1.9 – Outras Receitas Correntes 3.409.500,00

2 – Receitas de Capital 61.000,00

2.2 – Alienação de Bens 1.000,00

2.4 – Transferências de Capital 30.000,00

2.9 – Outras Receitas de Capital 30.000,00

Receita própria 30.050.000,00

7.6 - Receita de Serviços - Intra-orçamentária 1.950.000,00

Total 32.000.000,00

2.2 - Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal - SEPREM

1 – Receitas Correntes 20.445.700,00

1.2 – Receita de Contribuições 12.931.600,00

1.3 – Receita Patrimonial 5.454.000,00

1.9 – Outras Receitas Correntes 2.060.100,00

Receita própria 20.445.700,00

7.2  - Receita de Contribuições - 
Intra-orçamentária Corrente

33.303.000,00

Total 53.748.700,00

2.3 - Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE

1 – Receitas Correntes 18.020,00

1.3 – Receita Patrimonial 3.180,00

1.7 - Transferências Correntes 14.840,00

Receita própria 18.020,00

Total 18.020,00

3- TOTALIZAÇÃO

Receita escritural 364.598.418,00

( - ) Receita Intra-orçamentária 37.566.000,00

Total 327.032.418,00

Art. 3º  A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta 
Lei, e a dos Órgãos da Administração Indireta, desdobrada em seus respectivos orçamentos, aprovados por Decretos do 
Poder Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Administração Direta

01 – Legislativa 11.231.635,00

02 – Judiciária 368.812,00

03 – Essencial à Justiça 1.271.967,00

04 – Administração 37.361.233,00

06 – Segurança Pública 2.984.556,00

08 – Assistência Social 10.824.040,00

10 – Saúde 78.391.124,00

11 – Trabalho 94.700,00

12 – Educação 70.382.141,00

13 – Cultura 3.594.469,00

15 – Urbanismo 23.410.576,00

16 – Habitação 75.000,00

17 – Saneamento 401.000,00

18 – Gestão Ambiental 775.671,00

20 – Agricultura 2.860.018,00

22 – Industria 2.075.696,00

23 – Comércio e Serviços 1.596.106.,00

25 – Energia 3.896.894,00

26 – Transporte 5.205.119,00

27 – Desporto e Lazer 1.905.144,00

28 – Outros Encargos Especiais 16.321.451,00

99 – Reserva de Contingência 2.461.366,00

Subtotal 277.488.718,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 32.654.461,00

Total 244.834.257,00

Administração Indireta

09 – Previdência Social 52.182.000,00

17 – Saneamento 30.080.000,00

27 – Desporto e Lazer 1.354.700,00

28 – Outros Encargos Especiais 2.396.000,00

99 – Reserva de Contingência 1.097.000,00

Subtotal 87.109.700,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 4.911.539,00

Total 82.198.161,00

Total Geral 327.032.418,00

2 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Administração Direta

Câmara Municipal de Jaboticabal 11.421.635,00

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 266.067.083,00

Subtotal 277.488.718,00

(-) Operações Intra-orçamentárias 32.654.461,00

Total 244.834.257,00

Administração Indireta

SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal 32.000.000,00

Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal  - SEPREM 53.748.700,00

Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE 1.361.000,00

Subtotal 87.109.700,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 4.911.539,00

Total 82.198.161,00

Total Geral 327.032.418,00

3 – POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Administração Direta

Poder Legislativo

01 – Câmara Municipal de Jaboticabal 11.421.635,00

Poder Executivo

02-01 – Secretaria Municipal de Governo 7.039.280,00

02-02 – Secretaria Municipal de Planejamento 3.157.909,00

02-03 – Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 1.640.779,00

02-04 – Secretaria Municipal de Administração 17.667.023,00

02-05 – Secretaria Municipal de Fazenda 26.834.218,00

02-06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 76.080.956,00

02-07 – Secretaria Municipal de Saúde 78.391.124,00

02-08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 10.048.092,00

02-09 – Secretaria Municipal de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente 3.670.689,00

02-10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 32.484.144,00

02-11 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 6.591.503,00

02-12 – Reserva de Contingência 2.461.366,00

Soma - Poder Executivo 266.067.083,00

Subtotal 277.488.718,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 32.654.461,00

Total 244.834.257,00

Administração Indireta

SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal 31.680.000,00

Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal  - SEPREM 52.978.000,00

Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal  - FAE 1.354.700,00

Reserva de Contingência 1.097.000,00

Subtotal 87.109.700,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 4.911.539,00

Subtotal 82.198.161,00

Total 327.032.418,00

Art. 4º O orçamento da despesa da Administração Indireta poderá ser expandido na unidade gestora que ocorrer ex-
cesso, até o limite da efetiva arrecadação.

Art. 5º A Administração Direta fica autorizada a realizar transferências financeiras para as entidades de Administração 
Indireta, quando necessário, para atender despesas da execução orçamentária devidamente caracterizadas, devendo as 
unidades gestoras participantes do procedimento efetuarem registros das transferências concedidas e recebidas,  em 
contas específicas de resultado.

Art. 6º Os saldos das transferências financeiras deverão, de forma permanente, manter igualdade entre as movimenta-
ções concedidas e recebidas nas unidades gestoras concedentes e recebedoras e, deverão também, ser destacados nas 
demonstrações contábeis de cada órgão e Poder, para que em nível consolidado, tais saldos se compensem, tornando 
nulos seus efeitos nas demonstrações contábeis consolidadas.

Art. 7º O orçamento da Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal – EMURJA será financiado com recursos 
próprios, e complementado com recursos do Tesouro Municipal, quando necessário.

Art. 8º O Poder Executivo fica autorizado a:
I – abrir durante o exercício financeiro créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento da 

despesa, nos termos do artigo 7º da Lei Federal  nº 4.320, de 17 de março de 1964, e, conforme artigo 10, inciso I,  da 
Lei nº 4.944, de 09 de outubro de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o 
exercício financeiro de 2019, sem onerar os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de 
recursos vinculados, e de receitas próprias de autarquias;

II – realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingên-
cia, em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 10, da Lei nº 4.944, de 09 de outubro de 2018, que  dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício financeiro de 2019.

III – sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos entre 
elementos de despesa, total ou parcialmente, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, 
artigo 167 da Constituição Federal;

IV – realizar, com autorização do Poder Legislativo, operações de créditos para programas governamentais, até o limite 
permissível pela legislação federal.

V - Criar vínculos nas dotações orçamentárias, quando necessário, para evidenciar a aplicação de recursos a eles 
inerentes, de acordo com as fontes de recursos disponíveis.

§1º A autorização de que trata o Inciso I deste artigo, não pode onerar o limite nele previsto, nos casos de suprir insu-
ficiências nas dotações orçamentárias relativas a inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios 
judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. 

§2º A categoria de programação de que trata o inciso III  refere-se às despesas com a mesma classificação institucional 
e funcional programática, e que pertençam à mesma unidade executora.

§3º As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2018 serão inscritas em restos a pagar, e, terão 
validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de 
aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

§4º A disposição contida no parágrafo anterior, se aplica também, à execução orçamentária dos exercícios de 2016 e 
2017.

§5º As alterações previstas neste artigo deverão  ser ajustadas no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO). 

Art. 9º Os valores monetários dos programas e ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
de 2019, e o Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2018/2021, ficam de forma automática ajusta-
dos aos valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei.

Art. 10.  O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução do orçamento para 2019, visando o perfeito equilíbrio 
entre a receita arrecadada e a despesa realizada.

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019, com seus dispositivos também aplicados aos órgãos da 
administração indireta, revogadas as disposições em contrário. 

  
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 30 de outubro de 2018.

VITÓRIO DE SIMONI
Vice-Prefeito Municipal em Exercício

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

É com satisfação que passamos às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser submetido à apreciação dessa Egrégia 
Câmara de Vereadores, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento anual para o exercício de 2019. 

O presente projeto de lei foi elaborado de acordo com as disposições constantes do Plano Plurianual do Município para 
o quadriênio 2018 a 2021, aprovado pela Lei 4.858, de 09 de agosto de 2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, 
aprovada pela Lei 4.944, de 09 de outubro de 2018, observando-se também,  os princípios estabelecidos no artigo 165, §8º, 
da Constituição Federal, artigo 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1964, e a Lei Orgânica do Município de Jaboticabal.

Em conformidade com a legislação vigente, a proposta orçamentária contém a discriminação da receita e da despesa 
de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do Governo Municipal, obedecendo aos 
princípios da unidade, universalidade e anualidade. Tanto para a Administração Direta quanto para a Administração Indireta, 
a receita é demonstrada por Fontes de Recursos e a despesa por Funções de Governo, Órgãos da Administração e Unida-
des Executoras. Todos os detalhamentos exigidos estão demonstrados nos anexos que integram a proposta.

O Orçamento da Administração Direta estima a Receita própria para o exercício de 2019 em R$276.518.698,00, 
que somado ao valor da Receita Própria da Administração Indireta de R$50.513.720,00, perfaz um valor global de 
R$327.032.418,00.

A elaboração do Orçamento do Município de Jaboticabal evidenciou o perfeito equilíbrio entre a Receita e a Despesa, 
provendo os setores administrativos em geral de dotações para manutenção e investimentos dentro das possibilidades 
orçamentárias, e sem prejuízo dos serviços e encargos de natureza continuada.

A receita prevista foi formulada inteiramente com base em parâmetros reais, sem supervalorizações, considerando a 
tendência econômica atual e observadas as características e peculiaridades locais, sendo o valor orçado compatível com a 
média da receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses e com aquelas arrecadadas nos exercícios anteriores.

O orçamento para 2019 de R$327.032.418,00 é 11,08% maior que o orçamento de 201, este R$294.417.417,00.
As transferências correntes líquidas no valor de R$175.044.075,00, representam  53,52% da estimativa total da pro-

posta orçamentária de R$327.032.418,00, e formam a base principal das fontes de receita do orçamento, fato que reflete 
o atual sistema tributário nacional. Destaca-se ainda, as transferências de capital no valor de R$15.328.898,00, que repre-
sentam 4,69% da receita total estimada.

Com referência a Receita escritural prevista no valor de R$364.598.418,00, cabe observar que R$37.566.000,00 
abrange as Receitas Intra-Orçamentárias, que são operações realizadas entre entidades da mesma esfera governamental. 
Trata-se da circulação de recursos financeiros nas unidades gestoras do orçamento, quando a despesa de uma unidade 
gera a receita de outra unidade, sendo neste caso, as despesas da Prefeitura Municipal, Autarquias,  Fundação e Câmara 
Municipal, constituindo receitas do Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal – SEPREM, referentes a contri-
buições previdenciárias patronais; do  Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ, referentes a despesas 
de água e esgoto dos órgãos municipais; e mais, do SEPREM, relativas ao pagamento de dívida da Prefeitura, Autarquias 
e Câmara Municipal com o RPPS, ou seja, o Órgão Previdenciário.

Salienta-se que as transferências financeiras para a Câmara Municipal de Jaboticabal e para a Fundação de Amparo 
ao Esporte de Jaboticabal – FAE, serão processadas em contas extraorçamentárias, na conformidade da legislação em 
vigor.
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Já os turistas que vierem à cidade vão 
conhecer a Cabana da Fonte / Queijos 
de Cabra, Estância Santa Amélia e o 

Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Moradores de Jaboticabal 
podem fazer “tour cultural” 

na região por R$ 10

O Governo do Estado 
de São Paulo promove 
mais um projeto para 
valorizar a cultura do 
interior. A população de 
Jaboticabal pode viajar 
pela região com ape-
nas R$ 10, desfrutando 
de prédios históricos e 
atrações turísticas, com 
refeições a preços aces-
síveis. Os ingressos do 
programa Roda São Pau-
lo já estão à venda pelo 
site www.rodasp.com 
e no Jaboticabal Shop-
ping, loja 4 - Praça de 
alimentação, das 10h às 
18h. 

O baixo custo das 
passagens é fruto de 
uma parceria do gover-
no estadual e da prefei-
tura. “Com apenas R$ 
10 os passageiros po-
dem viajar o dia inteiro. 
Os jaboticabalenses vão 
visitar locais turísticos, 
como a Rota da Cerveja 
Artesanal e o quarteirão 
paulista de Ribeirão; a 
prainha e o Museu da 
Cana de Sertãozinho; ou 
Casa de Santos Dumont 
e a linguiça artesanal de 
Dumont. É uma oportu-
nidade imperdível para 
quem gosta de passeios 
culturais”, convida o 
prefeito José Carlos 
Hori.

“O RODA SP é um im-
portante instrumento 
de fomento do turismo 
paulista, pois facilita a 
realização de viagens 
tanto para os visitantes 
como para os morado-
res do estado, por meio 
de roteiros turísticos 
com ônibus modernos 
e passagens de baixo 
custo. Este programa 
promove o aquecimen-
to da economia local e 
regional, além de gerar 
empregos”, ressaltou 
o secretário estadu-
al de Turismo, Junior 
Aprillanti. 

O período de opera-
ção do RODA SP é de 10 
a 25 de novembro, das 

9h às 18 horas. Ao todo, 
o programa viabiliza 14 
roteiros de um dia, en-
volvendo 13 municípios 
da região de Ribeirão 
Preto. 

Confira as rotas à dis-
posição dos moradores 
de Jaboticabal:

Rota 01: Embarque 
em Monte Alto e Jaboti-
cabal 

Destino: Ribeirão Pre-
to e São Simão

Funcionamento: ter-
ças, quintas e sábados

Embarque 9h – Mau-
soléu da Menina Izildi-
nha – Monte Alto

Embarque 9h30 – Igre-
ja Matriz / Praça Central 
- Jaboticabal

10h45 11h45 – Rota 
da Cerveja Artesanal – 
Ribeirão Preto

12h00 13h30 – Almo-
ço e visitação: Quartei-
rão Paulista – Ribeirão 
Preto

14h30 15h00 – Morro 
do Cruzeiro – São Simão

15h15 15h50 – Casa 
de Cultura Marcelo 
Grassman – São Simão

16h00 16h30 – Sor-
veteria Artesanal – São 
Simão

Desembarque 17h45 
– Igreja Matriz / Praça 
Central - Jaboticabal

Desembarque 18h15 
- Mausoléu da Menina 
Izildinha – Monte Alto

Rota 02: Embarque 
em Monte Alto e Jaboti-
cabal

Destino: Sertãozinho 
e Dumont 

Funcionamento: quar-
tas, sextas e domingos

Embarque 9h – Mau-
soléu da Menina Izildi-
nha – Monte Alto

Embarque 9h30 – Igre-
ja Matriz / Praça Central 
- Jaboticabal

10h45 12h45 - Almo-
ço e visitação: Instituto 
Engenho Central / Mu-
seu da Cana - Sertãozi-
nho 

13h00 14h30 - Parque 
Ecológico e de Lazer 
Gustavo Simioni / Prai-
nha - Sertãozinho 

15h00 15h30 - Casa 
de Santos Dumont - Du-
mont

15h35 16h00 – Museu 
de Santos Dumont - Du-
mont

16h15 17h00 – Casa 
Veronezi / Linguiça Ar-
tesanal - Dumont

Desembarque 18h00 
– Igreja Matriz / Praça 
Central - Jaboticabal

Desembarque 18h30 
- Mausoléu da Menina 
Izildinha – Monte Alto

Conheça os pontos 
turísticos à disposição 
dos moradores de ou-
tras cidades, em visita à 
Jaboticabal:

•	 Cabana	 da	 Fonte	
/ Queijos de Cabra 

•	 Santuário	de	Nos-
sa Senhora Aparecida

•	 Estância	 Santa	
Amélia 

O orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal no valor de R$11.421.635,00, corresponde a 3,49% do orçamento 
total do Município. A fonte financeira para execução das ações do Poder Legislativo será constituída por transferências 
financeiras a razão de 1/12 avos ao mês, ou seja, doze transferências iguais de R$951.802,92, sendo a primeira no dia 20 
de janeiro de 2019 e a última em 20 de dezembro de 2019.

A Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE receberá transferências financeiras de até R$1.342.980,00, 
que corresponde a até 3% da receita tributária estimada.

As aplicações constitucionais obrigatórias no ensino de no mínimo 25%, calculadas com base nas receitas provenien-
tes de impostos,  de acordo com as estimativas, representam 25,35%. 

O Município estima arrecadar com impostos e transferências de impostos a importância de R$190.080.503,00. A despe-
sa orçada para o ensino com recursos próprios soma R$23.582.429,00, que acrescida do valor das retenções para o FUN-
DEB de R$24.807.930,00 materializadas nas operações de transferências correntes de impostos, totaliza R$48.390.359,00.

A mesma base de cálculo define as aplicações obrigatórias em saúde de no mínimo 15%. Conforme as estimativas, 
a despesa fixada nas ações de saúde apresenta índice de 28,97%. O valor da despesa é de R$55.288.977,00, enquan-
to a obrigação constitucional seria R$28.632.075,00. Portanto, um valor excedente de R$26.656.901,00, que representa 
13,97%.

No tocante à aferição dos índices definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, destaca-se que a Receita Corrente 
Líquida Estimada é R$241.963.855,00, e a Despesa com Pessoal e Encargos R$120.013.264,00, cujo índice estimado é 
49,60%. A despesa com aposentadorias e pensões soma R$47.726.000,00 é paga com recursos vinculados do SEPREM, 
portanto não entra no cômputo das despesas com pessoal para apuração do índice, na conformidade estabelecida pela 
LRF.

Cumpre informar também, que a despesa com pessoal e encargos do Poder Legislativo, no valor de R$6.942.306,00, 
representa 2,87 da Receita Corrente Líquida.

A política econômico-financeira adotada para a elaboração da proposta orçamentária visa a melhoria da infraestrutura 
básica, para proporcionar atendimento efetivo às necessidades dos munícipes. Esses objetivos implicam em investimentos 
e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à efetivação da receita.

Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo procurou atender na medida do possível, as reivindica-
ções apresentadas pelos munícipes em audiências públicas e consultas feitas nas reuniões realizadas com a população e 
lideranças dos diversos segmentos da comunidade. A proposta traduz a preocupação e observância do Governo Municipal 
na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas públicas, cuja referência está no controle dos 
gastos, na melhoria da arrecadação e na transparência e utilização correta dos recursos públicos, sendo a meta principal 
elevar o padrão dos serviços colocados à disposição da população.

Na expectativa de que este projeto permita uma discussão democrática entre os Poderes Executivo e Legislativo, é que 
submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2019, renovando nossos votos de elevada 
estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
VITÓRIO DE SIMONI

Vice-Prefeito Municipal em Exercício
*A íntegra do projeto com os programas está disponível para consulta no site da Câmara (www.jaboticabal.sp.leg.br).

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 706 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber 
que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 05 de novembro de 2018, aprovou e nos 
termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Sr. Sebastião Fidelis Martins e dá outras providências.

Autoria: Pretto Miranda Cabeleireiro

Art. 1º Fica outorgado ao Sr. Sebastião Fidelis Martins o Título de Cidadão Jaboticabalense.
Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser 

designada pelo Presidente da Mesa Diretora. 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo ocorrerão por conta de verba própria 

consignada em orçamento vigente. 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 06 de novembro de 2018.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 06 de novembro 
de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 707 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber 
que a Câmara Municipal na Sessão Extraordinária realizada dia 07 de novembro de 2018, aprovou e 
nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Altera o período de licença concedida ao Prefeito Municipal José Carlos Hori por meio do Decreto Legis-
lativo nº 704, de 15 de agosto de 2018 e dá outras providências.

Autoria: Mesa Diretora (Biênio 2017/2018)

Art. 1º Fica alterado o período da licença concedida ao  Prefeito Municipal José Carlos Hori, por meio do Decreto Le-
gislativo nº 704, de 15 de agosto de 2018, passando a corresponder ao período de 13 de agosto de 2018 a 06 de novembro 
de 2018.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagindo a 06 de no-
vembro de 2018.

Jaboticabal, 07 de novembro de 2018.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 08 de novembro 
de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

PORTARIAS

Nº 128, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 – DECRETA Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 16 
de novembro de 2018, em virtude do feriado do dia 15 de novembro, Dia da Proclamação da República.

Nº 129, D 07 DE NOVEMBRO DE 2018 – CONCEDE a servidora RAQUEL SBARDELOTTO SANCHES, lotada 
no Departamento Jurídico, Licença Gestante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de 24/10/2018, 
conforme Lei Municipal n° 3736, de 03 de abril de 2008 e Resolução n° 312 de 17 de agosto de 2009.

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA LOA 2019

A Comissão de Finanças e Orçamento da 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 Jabotica-
bal para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto de Lei nº 158/2018, que Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Jaboticabal para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. (LOA)

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: www.jaboticabal.sp.leg.br)
Data: 26 de novembro de 2018 (quinta-feira) 
Horário: 20h
Local: Câmara Municipal de Jaboticabal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765)

BETO ARIKI
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Prefeitura recupera sistema de videomonitoramento
Projeto implantado em 2009 foi desativado na última gestão

A segurança pública 
segue uma das priori-
dades da administra-
ção. Após concretizar 
a implantação da Ati-
vidade Delegada, que 
ampliará a quantidade 
de policias nas ruas em 
2020, agora é a vez de 
restaurar o sistema de 
videomonitoramento 

de Jaboticabal. A Pre-
feitura já recuperou as 
câmeras, que estão em 
fase de testes na Polícia 
Militar.

O prefeito José Carlos 
Hori lembra como o pro-
jeto foi pioneiro. “Em 
2009 poucas cidades 
tinham monitoramento 

online. Não apenas ins-
talamos os aparelhos, 
como interligamos com 
a base da PM. Infeliz-
mente desativaram nos 
últimos anos por falta 
de manutenção mas, 
agora, já revisamos os 
equipamentos, moder-
nizamos como funcio-
nará o monitoramento 

e, se a chuva ajudar, 
em até 20 dias voltará a 
operação”, informa.

O diretor do Departa-
mento de Vigilância Pa-
trimonial, José Eduardo 
Sostena, explica que foi 
necessário retirá-los de 
todos os pontos instala-
dos. “Trabalhamos mui-

to nos últimos meses 
na recuperação do sis-
tema que será um gran-
de aliado na prevenção 
de diversos tipos de 
crimes. Em breve nos-
sas ruas estarão muito 
mais seguras”, finaliza.

Primeiros resulta-
dos - O desempenho do 

Departamento de Vigia 
Patrimonial tem chama-
do a atenção em 2018. 
Um balanço feito pelo 
setor apontou apenas 
dois furtos em prédios 
públicos no primeiro 
semestre do ano, uma 
queda de 87,5% - em 
2017, foram 16 ocor-
rências. 
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Fatec de Jaboticabal inaugura 
memorial em homenagem ao patrono
Quem quiser conhe-

cer um pouco sobre a 
vida de Nilo de Stéfani, 
patrono da Fatec de Ja-
boticabal, pode conferir 
o memorial inaugurado 
esta semana, na própria 
faculdade. O horário de 
visitação é das 8h às 
21h.

“Tive a oportunidade 
de conferir de perto e 

ver que tudo foi muito 
bem produzido. A fa-
mília Stéfani tem uma 
grande importância 
para Jaboticabal pelo  
que fizeram e ainda fa-
zem, gerando emprego 
e levando o nome da 
nossa cidade para todo 
o país”, comentou o pre-
feito José Carlos Hori.

O memorial conta 

com fotografias e obje-
tos expostos, além de 
um vídeo de, aproxima-
damente, 30 minutos 
que conta toda a histó-
ria de Nilo de Stéfani.

A Fatec de Jaboticabal 
está localizada na Av. 
Eduardo Zambianchi, 
31, Vila Industrial. O te-
lefone é (16) 3202-6519.

Prefeito Vitório pediu empenho da equipe para resolver 
definitivamente o problema

SAAEJ mobiliza equipe 
na busca de recursos

A última semana foi 
de muito trabalho para 
representantes do SAA-
EJ. Após realizar estu-
dos e levantar necessi-
dades importantes para 
o município, o grupo 
partiu para Brasília e 
São Paulo na busca de 
recursos para uma série 
de melhorias. Iniciativa 
prevê a reforma da Es-
tação de Tratamento de 
Água, Estação de Trata-
mento de Esgoto, refor-
ma da Estação de Cap-
tação do Córrego Rico 

e melhorias na rede de 
abastecimento

“Nos dias 30 e 31 de 
outubro participamos 
de uma série de reu-
niões com deputados 
informando sobre os 
problemas que enfren-
tamos no momento, 
tudo muito bem docu-
mentado e analisado. 
Fomos bem recebidos e 
estamos esperançosos 
com a destinação des-
ses recursos”, afirma o 
presidente do SAAEJ, 
José Carlos Abreu.

A busca de recursos 
também levou repre-
sentantes do SAAEJ a 
São Paulo onde buscam 
recursos para investi-
mentos na infraestrutu-
ra da rede de abasteci-
mento de água. “Nosso 
objetivo é, através des-
ses recursos, melhorar 
a qualidade do serviço 
prestado, investindo 
principalmente no con-
trole de perdas, logís-
tica e distribuição de 
água”, concluí Abreu.

Quem passar pela região central poderá utilizar diversos serviços gratuitos das 8h às 13h

Novembro Azul terá programação especial na Praça 9 
de Julho neste sábado (10)

A Prefeitura de Jaboti-
cabal, a Associação Bra-
sileira de Assistência 
às Pessoas com Câncer 
(Abrapec), Senac, Unio-
donto, APCD, CETEC, 
Lions Clube e a Secreta-
ria de Saúde preparam 
uma programação espe-
cial em comemoração 
ao Novembro Azul.

O grupo prepara uma 
série de serviços gratui-
tos à disposição da po-
pulação neste sábado 

(10), das 8h às 13h, na 
Praça 9 de Julho. “Será 
um dia para cuidar da 
saúde, receber muita in-
formação, sempre exal-
tando a importância 
do diagnóstico precoce 
nos casos de câncer de 
próstata”, informa a se-
cretária interina de Saú-
de, Elivaine Almeida. 

A prefeitura leva o 
Ônibus da Saúde para 
aferição de pressão, 
testes rápidos, orienta-

ções de saúde e distri-
buição de folhetos in-
formativos. 

A APCD e Uniodonto 
também realizarão exa-
mes clínicos de HPV e 
câncer bucal.

Números preocupan-
tes – Segundo o Institu-
to Nacional do Câncer, 
no Brasil, o câncer de 
próstata é o segundo 
mais comum entre os 
homens (atrás apenas 
do câncer de pele não-

melanoma). Em valores 
absolutos e conside-
rando ambos os sexos 
é o quarto tipo mais 
comum e o segundo 
mais incidente entre os 
homens. A taxa de inci-
dência é maior nos pa-
íses desenvolvidos em 
comparação aos países 
em desenvolvimento. A 
expectativa é que sejam 
registrados apenas em 
2018, mais de 68 mil 
novos casos da doença.
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GAZETA ESPORTES

Time de futebol sub-14 da FAE participa de amistoso

Caminhada Passos que Salvam 2018 mobiliza 
Jaboticabal na luta contra o câncer infantojuvenil 

Na quinta-feira (01), 
os alunos de futebol 
da equipe sub-14 par-
ticiparam do primeiro 
amistoso após o reiní-
cio das aulas das esco-
linhas de massificação 
esportiva. A equipe em-
patou com o time do 
Colégio Equilíbrio por 
1 a 1.

Neste sábado (8), os 
alunos de futebol de 
campo das categorias 
Sub 10, 13 e 16 partici-
pam de amistosos com 
os da base do Taiuva 
Futebol Clube.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
0587.

Mais uma vez, Jabo-
ticabal terá um encon-
tro especial em prol 
de Hospital de Amor, 
de Barretos. Dia 25 de 
novembro (domingo) 
acontece a Caminhada 
Passos que Salvam. O 
início será às 8h30, na 
Prefeitura Municipal.

Para participar, bas-
ta adquirir o kit em um 
dos pontos de venda no 
valor de R$ 35, que dá 
direito a camiseta, boné 
e sacola personalizada. 
Toda a renda será re-
vertida para o hospital, 
que atua no combate ao 
câncer infantojuvenil.

Confira os pontos de 
vendas:

A.V.V.C. - (16) 3203-
1644

100% Básico – (16) 
3203-5647

Tereza Quinelato – 
(16) 3202-4121

Óticas Carol – (16) 
3202-6162

Rotisserie Jesaa – (16) 
3203-2543

Fabiana Sanches – 
(16) 3202-4071

Prever Jaboticabal – 
(16) 3209-9500

Hotel Jaboticabal – 
(16) 3202-0088

Renê Color – (16) 
3202-7523

APEOESP – (16) 3203-
3879

Escola de Arte – (16) 
3202-9161

Kits para participar podem ser adquiridos a R$ 35; 
renda será revertida ao Hospital de Amor

Secretaria Munici-
pal de Educação – (16) 
3209-2469

Mais informações no 
Fundo Social de Solida-

riedade, localizado na 
Avenida General Glicé-
rio, 276, Centro. O te-
lefone de contato é (16) 
3202-8994.

Karatê de Jaboticabal acumula bons 
resultados em competições internacionais

Todo esforço e dedi-
cação dos atletas jabo-
ticabalenses está valen-
do a pena. Na última 
semana, cinco atletas 
formados nas escoli-
nhas de massificação da 
Fundação de Amparo ao 
Esporte, representaram 
o Brasil no II Campeo-

nato Sul-americano de 
Karatê Hayashi-Ha Shi-
to-ryu, realizado nos 
dias 27 e 28 de outubro 
na cidade argentina de 
São Lourenço.

No total, o grupo con-
quistou 29 medalhas, 
sendo 17 de ouro, 6 de 

prata e 6 de bronze. 
“Mesmo com o calendá-
rio apertado e o grande 
número de competições 
importantes, Jabotica-
bal continua muito bem 
representada nas com-
petições. Agradeço ao 
empenho de todos os 
atletas e mestres que 

diariamente estão nos 
tatames”, afirma o pre-
sidente da FAE, Fábio 
Bortolossi.

Participaram das 
competições atletas da 
Argentina, Chile, Para-
guai, Brasil, Paraguai, 
Peru e Uruguai.

Corrida São Silvestre de Jaboticabal 
recebe inscrições para 70ª edição

Um dos eventos esportivos mais tradicionais de Jaboticabal 
já tem data para acontecer em 2018. Completando 70 anos, a 
Corrida São Silvestre será realizada em 24 de novembro, a partir 
das 18h, com saída e chegada da rotatória Dr. Domingos Lavec-
chia. As inscrições podem ser feitas até 19 de novembro pelo 
site www.runnerbrasil.com.br e a taxa custa R$ 45.

O percurso será de 5 km, percorrendo trecho do anel viário e 
ruas do bairro Athenas Paulista. A rotatória está localizada no 
final da Av. Ítalo Poli, ao lado da Galeria Novo Espaço. Neste ano, 
a prova conta também com uma caminhada de 2,5 km em prol 
da entidade ABCDown. A inscrição custa R$ 25 e o valor será re-
vertido para a entidade.

Para mais informações sobre o evento e retirada de kits, aces-
se o site www.runnerbrasil.com.br. O evento é realizado por Sa-
muel Cunha e Guardiões do Esporte e tem o apoio da Prefeitura 
de Jaboticabal.
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Semana da Arte e da Música tem 
calendário recheado de atrações

Jaboticabal possui 
alguns codinomes que 
reforçam suas raízes 
culturais. E em especial 
ao de “Cidade da Músi-
ca”, tem início no pró-
ximo dia 18 de novem-
bro mais uma edição 
da Semana da Arte e da 
Música. Promovida pela 
Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino” e 
Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio do Depar-
tamento de Cultura, o 
evento trará uma exten-
sa grade de atividades 
musicais, dança e tea-
tro.

As atrações são vol-
tadas para todos os pú-
blicos e completamen-
te gratuitas. “Estamos 
valorizando nossos 
alunos, nossos artistas 
e dessa forma inves-
tindo para que Jabo-
ticabal perpetue esse 
codinome de Cidade 
da Música. Todos es-
tão convidados. Vamos 
prestigiar os artistas de 
nossa cidade”, convida 
o diretor da Escola de 

CULTURA

Arte, Carlinhos Santia-
go.

A programação se 
estende até o mês de 
dezembro com apre-
sentações dos alunos e 
músicos da Escola de 
Arte, bem como de ami-
gos e convidados, em 
vários locais da cidade.

“A Prefeitura, por 
meio do Departamen-
to de Cultura tem pro-
curado manter uma 
agenda de eventos que 
atenda todos os públi-
cos, todas as tribos, e a 
Escola de Arte tem sido 
uma importante par-
ceira com seus grupos 
sempre participando de 
nossas atividades”, ex-
plica o diretor de Cul-
tura, José Mário de Oli-
veira.

Acompanhe abaixo a 
programação completa:

Novembro
Dia 18 - Domingo
9h - Banda da Igreja 

Redenção, no Coreto da 
Feira Livre

20h - Trio Art Show da 
Escola de Arte, no Core-
to da Praça Dr. Joaquim 
Batista

Dia 19 - Segunda-feira
14h - Coral Art Melo-

dia da Escola de Arte, 
na Esplanada do Lago 
da Prefeitura

Dia 20 – Terça-feira
19h - Workshop de 

Piano “Dreams Concert 

Essenfelder”, no Salão 
Nobre da Escola de Arte

Dia 21 – Quarta-feira
Workshop de Bateria 

“Ritmos Brasileiros, Im-
provisações e Técnicas” 
com Marcos Leone e 
Henrique Silas, no Salão 
Nobre da Escola de Arte

Dia 22 – Quinta-feira
19h – Apresentação 

do Projeto Guri – Polo 
Jaboticabal, no Salão 
Nobre da Escola de Arte

19h30 – Quinta no 
Museu Especial “Mar-
celo H. Armoa – Voz e 
Violão”, nos jardins do 
Museu Histórico

Dia 23 – Sexta-feira
20h – Banda Sinfôni-

ca Juvenil da Escola de 
Arte, no Estacionamen-
to do Paço Municipal

Dia 24 – Sábado
20h – Apresentação 

“Concertos Sinfônicos” 
da Orquestra Sinfôni-
ca de Ribeirão Preto, 
no Estacionamento do 
Paço Municipal

Dia 25 – Domingo
11h – Orquestra de 

Cordas Caipiras da Es-
cola de Arte, no Pavi-
lhão de Festas da Apa-
recida

20h – Orquestra de 
Cordas Caipiras da Es-
cola de Arte, no Estacio-
namento do Paço Muni-
cipal

Dezembro

Dia 6 – Quinta-feira
20h – Apresentação 

da peça de teatro “Co-
lecionador de Momen-
tos”, no Salão Nobre da 
Escola de Arte

Dia 7 – Sexta-feira
20h – Apresentação 

da peça de teatro “O 
Misterioso Assassinato 
da Madame Rutts”, no 
Salão Nobre da Escola 
de Arte

Dia 10 – Segunda-fei-
ra

19h – Recital de Alu-
nos da Escola de Arte 
com abertura do Coral 
Art Melodia e Dança de 
Salão, no Salão Nobre 
da Escola de Arte

Dia 11 – Terça-feira
19h – Recital de Alu-

nos da Escola de Arte 
com abertura da Banda 
Sinfônica Juvenil, no 
Salão Nobre da Escola 
de Arte

Dia 12 – Quarta-feira
19h – Recital de Alu-

nos da Escola de Arte 
com abertura da Or-
questra de Cordas Cai-
piras, no Salão Nobre 
da Escola de Arte

Dia 13 – Quinta-feira
19h – Formatura do 

Curso Técnico, no Salão 
Nobre da Escola de Arte

Dia 14 – Sexta-feira
19h – Festival de Dan-

ça “A Magia do Circo”, 
no Salão Nobre da Esco-
la de Arte

Emoção marca a VIII 
Semana do Livro e 

da Biblioteca

No período de 29 
a 31 de outubro, os 
meios culturais de Ja-
boticabal estiveram 
em plena atividade 
com a realização da 
VIII Semana do Livro 
e da Biblioteca, que 
neste ano teve como 
patrono o professor 
Antônio Pascoal An-
dré. A realização foi 
da Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio do 
Departamento de Cul-
tura do município.

Durante os três dias 
de atividades, acon-
teceu a exposição 
das obras publicadas 
pelo professor André, 
bem como contada a 
sua trajetória de vida. 
Uma feira de Troca 
de Livros Usados do 
Projeto “Ler é Saber” 
também movimentou 
o espaço da Bibliote-
ca Pública Municipal 
“Júlia Luiz Ruete”. E 
a garotada do Proje-
to Guri – Polo Jabo-
ticabal e também da 
EMEB “Coronel Vaz” se 
divertiu em visitas ao 
local.

Mas o ponto alto da 
programação aconte-
ceu no dia 30, quan-
do em uma noite abri-
lhantada pelo Coral 
“Art Melodia” da Esco-
la de Arte, o professor 
André foi homenage-
ado, fez o lançamen-
to do 15ª fascículo da 
série “Personagens da 
História de Jabotica-
bal” e ainda bateu um 
gostoso papo com o 
grande público que 
foi prestigiá-lo.

“Conseguimos reu-
nir em um mesmo es-
paço, diferentes for-
mas de arte e cultura, 
assim como diferen-
tes faixas etárias, o 

que demonstra o in-
teresse dos professo-
res e seus pequenos 
alunos em conhecer 
mais sobre quem e 
o que se escreve em 
Jaboticabal”, afirmou 
José Mário de Olivei-
ra, diretor de cultura 
do município.

O homenageado
Antônio Pascoal An-

dré nasceu em Jabo-
ticabal, no dia 27 de 
dezembro de 1945. 
É casado com a Profª 
Celeste Pellizzon An-
dré com quem tem 
quatro filhos (Martim, 
Marcela, Marshal e 
Marco) e quatro netos 
(Maria Eduarda, Gio-
vanni, Lucas e Hele-
na).

É professor espe-
cialista em Língua 
Portuguesa e Cultura 
Brasileira, tendo-se 
dedicado à preserva-
ção dos bens culturais 
e históricos de nossa 
cidade. Lecionou em 
Jaboticabal e região 
durante 50 anos em 
colégios, cursos pré-
vestibulares, facul-
dades e no Seminário 
Diocesano.

Colaborador do jor-
nal O Ascensor, parti-
cipa também da equi-
pe de redatores do 
jornal O Combate. É 
membro do Conselho 
de Defesa do Patrimô-
nio Cultural de Jabo-
ticabal.

Dentre suas várias 
produções literárias 
em livros, revistas e 
jornais.

Por sua atuação no 
setor educacional e 
como escritor memo-
rialista, tem recebido 
diversas homenagens 
em Jaboticabal e re-
gião.

Refis 2018:  desconto de 100% 
vai até o final de novembro

Munícipes em dé-
bito com a Prefeitura 
de Jaboticabal tem a 
oportunidade de qui-
tar suas pendências 
com 100% de desconto 
sobre juros e multas 
até 30 de novembro de 
2018. Basta procurar 
o Sistema Prático, no 
Paço Municipal, das 8h 
às 16h30. 

O Programa de Recu-
peração Fiscal – Refis 
2018 começou a valer 
em meados de outubro 
e estimula a quitação 
de débitos como IPTU, 
taxas e ISS. Os descon-
tos variam entre 30% e 
100%, dependendo da 

forma de pagamento.
Penalizações
Inadimplentes podem 

ser protestados no car-
tório e ter o nome ne-
gativado no Serasa. Se 
a dívida persistir, uma 
ação judicial é formula-
da, podendo acarretar, 
em seguida, em blo-
queio de conta bancária 
e até penhora de veícu-
lo. 

Para pagamento à vis-
ta:

100% de desconto so-
bre juros e multa de 22 
de outubro até 30 de 
novembro de 2018

90% de desconto so-

bre juros e multa até de 
1º de dezembro até 14 
de dezembro de 2018

80% de desconto so-
bre juros e multa de 15 
de dezembro até 28 de 
dezembro de 2018

Para pagamento par-
celado:

50% de desconto so-
bre juros e multa de 22 
de outubro até 30 de 
novembro de 2018 (par-
celado em 08 vezes)

40% de desconto so-
bre juros e multa até 1º 
de dezembro até 14 de 
dezembro de 2018 (par-
celado em 10 vezes)

30% de desconto so-
bre juros e multa de 15 

de dezembro até 28 
de dezembro de 2018 
(parcelado em 12 ve-
zes)

Regras para parce-
lamento:

O valor mínimo por 
parcela é de R$ 250 
para pessoa jurídica e 
R$ 100 para pessoa fí-
sica. Os interessados 
devem procurar o Sis-
tema Prático, no Paço 
Municipal, das 8h às 
16h30. O telefone é 
(16) 3209-3300.

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato é (16) 3209-
3300.
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Jaboticabal está entre as 34 cidades premiadas em solenidade que 
celebrou os 35 anos do Programa Estadual de IST/Aids de São Paulo

Na última semana, re-
presentantes de Jaboti-
cabal estiveram presen-
tes na celebração dos 30 
anos do Centro de Refe-
rência e Treinamento de 
São Paulo e 35 anos do 
Programa Estadual de 
IST/Aids. A solenidade 
contou com represen-
tantes de diversos mu-
nicípios que aprovei-
taram a oportunidade 
para participar também 
das palestras inclusas 
na programação.

“Para nós é motivo de 
orgulho ver que o traba-
lho realizado em Jaboti-
cabal está no caminho 
certo. Silenciosamente, 
o Centro de Infectologia 
promove ações preven-
tivas e oferece trata-
mento a quem mais pre-
cisa. Não posso deixar 
de exaltar o empenho 
de toda equipe que dia-
riamente atende nossa 
população com carinho 
e dedicação”, agradece 
o prefeito Vitório De Si-
moni.

O objetivo principal 
foi apresentar aos par-
ticipantes do evento 
experiências locais e 
regionais dos Progra-
mas Municipais de DST/
Aids, Interlocutores Re-
gionais de DST/Aids do 
Estado de São Paulo e 
Instituições não-gover-
namentais.

“Foram seis indica-
dores e Jaboticabal se 
classificou em três, ga-
rantindo o reconheci-
mento do trabalho rea-
lizado. Foi interessante 

Câmara de Jaboticabal faz sessões 
extraordinárias na quarta-feira (07/11)

Projeto da LOA 2019 começa a tramitar 
na Câmara de Jaboticabal

Aprovado projeto de decreto que antecipa o 
retorno do prefeito Hori ao cargo

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal fêz ses-
sões extraordinárias na 
quarta-feira (07/11), às 
17h30, para apreciação, 
em regime de urgência, 
do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 41/2018, 
que cessa o pedido de 
licença do prefeito José 
Carlos Hori, concedida 
pela Casa de Leis em 
agosto.

Hori foi licenciado 
para tratamento de saú-

O Projeto de Lei nº 
158/2018, de autoria 
do Poder Executivo, que 
estima as receitas e fixa 
as despesas do Municí-
pio de Jaboticabal para 
2019 começou a trami-
tar na Casa de Leis. A 
matéria foi lida na ses-
são ordinária de segun-
da-feira (05/11).

De acordo com o tex-
to apresentado, o Or-
çamento de Jabotica-
bal para o próximo ano 
deve ser de R$ 327 mi-
lhões (descontadas as 
receitas intra-orçamen-
tárias e transferências 
financeiras). Só com 
impostos e transferên-
cias de impostos (FPM, 
ITR, CIDE, ICMS, IPVA, 
IPI S/ EXPORTAÇÃO), o 
Município espera arre-
cadar cerca de R$ 190 
milhões.

Da previsão total de 
receita, a prefeitura 
terá R$ 278.8 milhões; 

Os vereadores apro-
varam por unanimida-
de, em sessão extraor-
dinária na quarta-feira 
(07/11), o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
41/2018, de autoria da 
Mesa Diretora, que alte-
ra o período de licença 
concedida ao prefeito 
Municipal José Carlos 
Hori.

Hori foi licenciado em 
agosto para tratamento 
de saúde e retorna an-
tes do prazo solicitado, 
conforme o Decreto Le-
gislativo nº 704/2018, 
de 120 dias.

Em nota oficial di-
vulgada pela Prefeitura 
Municipal na terça-feira 

de e deve retornar an-
tes do prazo solicitado, 
conforme o Decreto Le-
gislativo nº 704/2018, 
de 120 dias. A matéria 
permite ao prefeito o 
retorno ao cargo a par-
tir de 7 de novembro de 
2018.

Vale lembrar que, de 
acordo com a Lei Orgâ-
nica do Município (Art. 
69.), o prefeito não 
pode se ausentar do 

o SAAEJ R$ 32 milhões; 
o SEPREM, R$ 53.7 mi-
lhões; a FAE R$ 1.3 mi-
lhão; e a Câmara Muni-
cipal, R$ 11.4 milhões, 
que representa 3,49% 
do orçamento total do 
Município.

“A receita prevista 
foi formulada inteira-
mente com base em 
parâmetros reais, sem 
supervalorizações, con-
siderando a tendência 
econômica atual e ob-
servadas as caracterís-
ticas e peculiaridades 
locais, sendo o valor 
orçado compatível com 
a média da receita efe-
tivamente arrecada nos 
últimos doze meses e 
com aquelas arrecada-
das nos exercícios an-
teriores”, diz o Poder 
Executivo.

Com relação às des-
pesas, saúde e educa-
ção continuam as prio-

(06/11), Hori, que foi 
acometido em 2017 por 
uma surdez súbita no 
ouvido direito, e enfren-
tou o avanço da doença 
para o ouvido esquer-
do, causando impactos 
neurológicos, teve libe-
ração médica para vol-
tar ao trabalho. “Após 
exames e tratamento 
intensivo, a equipe neu-
rológica liberou a reto-
mada ao trabalho”, diz 
o texto. Em outro tre-
cho da nota, Hori se diz 
melhor, “mais habitua-
do a essas limitações e 
pronto para, ao lado do 
Vitório, continuar res-
gatando Jaboticabal”, 
informou o prefeito en-

Município ou afastar-se 
do cargo por mais de 
15 dias sem licença da 
Câmara Municipal, sob 
pena de perda do car-
go. A Lei Orgânica (Art. 
70) prevê ainda que o 
prefeito só pode se li-
cenciar em três casos: o 
de doença devidamente 
comprovada, quando 
a serviço ou missão de 
representação do Muni-
cípio, e durante o perío-
do de gestação.

ridades do Governo. 
Com base na arrecada-
ção e transferência dos 
impostos, a previsão 
é de que o Município 
deva gastar mais de R$ 
55 milhões com saúde, 
o que representa um 
índice de 28,97%, bem 
acima do mínimo cons-
titucional obrigatório, 
de 15%. No ensino, a 
aplicação de recursos 
próprios, somados ao 
FUNDEB, deve alcançar 
cerca de R$ 48 milhões, 
representando um índi-
ce de 25,35%, também 
acima da obrigação 
constitucional, de 25%.

PARA SABER – A Co-
missão de Finanças e 
Orçamento da Casa, 
presidida pelo verea-
dor Beto Ariki (PSL), faz 
audiência pública para 
debater sobre o projeto 
da LOA no dia 26 de no-
vembro, às 20 horas, no 
Plenário da Câmara. A 

tão licenciado.

Vale lembrar que, de 
acordo com a Lei Orgâ-
nica do Município (Art. 
69.), o prefeito não 
pode se ausentar do 
Município ou afastar-se 
do cargo por mais de 
15 dias sem licença da 
Câmara Municipal, sob 
pena de perda do car-
go. A Lei Orgânica (Art. 
70) prevê ainda que o 
prefeito só pode se li-
cenciar em três casos: o 
de doença devidamente 
comprovada, quando 
a serviço ou missão de 
representação do Muni-
cípio, e durante o perío-
do de gestação.

A íntegra do projeto e de sua tramitação está disponível em “Pesquisa de Proposições” no site da 
Câmara;

íntegra do projeto, com 
as descrições de recei-
tas e despesas, está dis-
ponível para consulta 
no site da Câmara Mu-
nicipal (www.jabotica-

bal.sp.leg.br), por meio 
do menu ATIVIDADE 
LEGISLATIVA > Pesquisa 
de Proposições; ou pelo 
banner “Pesquisa de 
Proposições”, na página 

principal do site. De-
pois, basta escolher o 
“Tipo de Matéria” (pro-
jeto de lei), digitar o nú-
mero (158) e ano (2018) 
do projeto.

As ações realizadas no Centro de Infectologia garantiram premiação em três indicadores

aproveitar o encontro 
para acompanhar todas 
os cursos e palestras, 

visando avanços ain-
da maiores no trabalho 
do dia-a-dia”, afirma a 

enfermeira do Centro 
de Infectologia, Janete 
Aparecida Cavalari.
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Médicos descartam Alzheimer e Hori reassume a 
Prefeitura de Jaboticabal na quarta-feira (07)

Prefeitura realiza leilão de lotes do Colina Verde e Córrego Rico

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
o prefeito José Carlos 
Hori continua seu tra-
tamento de saúde ini-
ciado em dezembro de 
2017, após ser diag-
nosticado com 100% de 
surdez súbita no ouvi-
do direito. Em agosto a 
doença avançou, atin-
gindo 15% do ouvindo 
esquerdo e causando 
impactos neurológicos 
– Hori foi afastado por 
determinação médi-
ca. Após exames e tra-
tamento intensivo, a 
equipe neurológica li-
berou a retomada ao 
trabalho após descartar 
Alzheimer.

O vice-prefeito, Vitó-
rio De Simoni, assumiu 
como prefeito de Jabo-
ticabal nos últimos me-
ses, sendo responsável 
pela gestão dos proje-
tos e obras. “Fico feliz 
pela melhora na saú-
de do Hori. Agradeço 
a oportunidade de tra-
balhar pela cidade que 

A Prefeitura de Jaboticabal 
informa que acontece, 
de 26 a 30 de novem-
bro, um leilão para ven-
da de lotes. Os interes-
sados podem oferecer 
lances on-line ou pes-
soalmente no dia 30, às 
13h30, na Prefeitura de 
Jaboticabal.

“Os interessados em 
ofertar lances deverão, 
com antecedência mí-
nima de 48 horas, ca-
dastrar-se no site www.
valleleiloes.com.br, e 
enviar a documentação 
que será oportunamen-
te solicitada para ho-
mologação do cadastro. 
Podem participar pes-
soas físicas ou jurídi-
cas”, alerta o secretário 
de Administração Leo-
nardo Yamazaki.

Acompanhe abaixo os 
terrenos disponibiliza-
dos:

LOTE 01, IMÓVEL, o 
lote 24, da quadra 17, 
do loteamento Colina 
Verde, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, 
mede 12,00 metros de 
frente para a Rua Sebas-
tião Morgato, nº 140, 
12,00 metros na linha 
dos fundos, na confron-
tação o lote 16, 32,08 
metros do lado direito 

nasci e que continuarei 
cuidando com o mes-
mo carinho nos próxi-
mos dois anos. Neste 
período, trouxemos 
muitas conquistas e 
verbas, além de iniciar 
um grande projeto de 
regularização da água 
nos bairros altos de Ja-
boticabal”, enfatiza o 
prefeito em exercício.

Desde agosto, Vitó-
rio confirmou a vinda 
de recursos para o re-
cape do aeroporto, im-
plantou o 0800 para 
iluminação pública e 
deu continuidade à mo-
dernização da frota da 
saúde. “Entregamos um 
ônibus e uma van para 
transporte de pacien-
tes, fechamos o cerco 
contra quem joga lixo 
pela cidade, iniciamos 
a recuperação do Antô-
nio Mônaco e criamos 
uma comissão para ace-
lerar obras, como o do 
CIAF VIII e a quadra do 
São José. Finalizamos o 
recape no Colina Verde, 

Vice-prefeito Vitório De Simoni implantou gestão descentralizada e imprimiu ritmo 
acelerado ao governo; Hori continuará o tratamento nos próximos meses

o calçamento no Parque 
1º de Maio e tantas ou-
tras ações que ainda te-
remos pela frente”, diz.

Hori desmente boa-
tos que surgiram desde 
2017. “Foi um momento 
delicado da minha vida 
e sou muito grato à aju-
da do Vitório e de toda 
a população. A surdez 
súbita e o diabetes 
trouxeram, inicialmen-
te, muitas limitações 
ao meu dia a dia. Tive 
a felicidade de encon-
trar no Vitório o apoio 
que precisava para meu 
tratamento, com a tran-
quilidade de que deixa-
va Jaboticabal em exce-
lentes mãos. Hoje estou 
melhor, mais habitua-
do a essas limitações e 
pronto para, ao lado do 
Vitório, continuar res-
gatando Jaboticabal”, 
informa o prefeito li-
cenciado, José Carlos 
Hori, que retomou as 
atividades na quarta-
feira (06).

Confira algumas 

ações desenvolvidas 
por Vitório:

•	 Articulação	 para	
início da atividade de-
legada;

•	 Remanejamento	
da entrega das cestas 
básicas para idosos, ga-
rantindo mais dignida-
de e respeito; 

•	 Microônibus	 e	
van novos;

•	 Avanço	do	proje-
to de melhorias do ae-
roporto municipal; 

•	 Limpeza	 geral	
que marca o início da 
recuperação do Centro 
Esportivo “Antônio Mô-
naco”;

•	 Valorização	 de	
atletas – ONG Amor So-
lidário;

•	 Início	 dos	 traba-
lhos burocráticos para 
via paralela a Rua João 
Maricato; 

•	 Início	dos	prepa-
rativos para calendário 
de final de ano; 

•	 Visita	 a	 quase	
todos os prédios públi-
cos; 

•	 Trabalho	 interno	
financeiro para paga-
mento do 13º salário; 

•	 Intensificação	 da	
fiscalização e aplicação 
de multas contra o des-
carte irregular de lixo; 

•	 Inícios	da	 limpe-
za dos córregos; 

•	 Trabalho	 interno	
visando à boa saúde fi-
nanceira do Seprem; 

•	 Nomeação	de	co-
missão para acompa-
nhamento de obras; 

•	 Início	da	implan-
tação do SAC; 

•	 Intensificação	 de	
PPP para manutenção 
de praças; 

•	 Implantação	 do	
0800 da Iluminação Pú-

blica; 
•	 Refis	2018;	
•	 Início	da	reforma	

da ETA; 
•	 P l a n e j a m e n t o	

para implantação de 
luzes de LEDs nas vias 
públicas; 

•	 Trabalho	para	re-
solver problema de fal-
ta de água; 

•	 Novos	 lotes	 do	
distrito industrial em 
breve; 

•	 P l a n e j a m e n t o	
para implantação da ci-
clofaixa; 

•	 Inauguração	 do	
Bosque Municipal agen-
dada; 

•	 Inauguração	 do	
Ciaf 8 em breve; 

Prefeito Vitório entrega veículo ao Conselho Tutelar
O prefeito de Jaboti-

cabal, Vitório de Simoni, 
realizou na manhã de 
terça-feira (06) a entrega 
de um veículo Citroen 0 
km ao Conselho Tutelar 
do município, acompa-
nhado do vereador Pret-
to Cabeleireiro.

Participaram do evento 
membros do conselho e a 
secretária de Assistência 
Social, Tatiana Pellegrini. 
“Representa mais uma 
grande conquista, pois 
o Conselho faz um tra-
balho muito importante 

para nosso município. 
Sem dúvida nenhuma, 
esse veículo vai dar me-
lhores condições de tra-
balho a eles”, comenta o 
prefeito.

Vitório destacou o tra-
balho realizado nos bas-
tidores. “Aproveito para 
ressaltar o trabalho in-
cessante do vereador 
Pretto Cabeleireiro que 
foi fundamental na con-
quista deste veículo jun-
to aos deputados Bruna 
Furlan e Marco Vinholi”, 
finalizou.

de quem da rua olha o 
terreno, confrontando 
com o lote 23, 31,83 
metros do lado esquer-
do, confrontando com 
o lote 25; encerrando 
a área de 383,47 m2, 
objeto da matricula nº 
25.874, do CRI de Ja-
boticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 
91.180,02 (noventa e 
um mil, cento e oitenta 
reais, e dois centavos).

LOTE 02, IMÓVEL, o 
lote 25, da quadra 17, 
do loteamento Colina 
Verde, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, 
mede 12,00 metros de 
frente para a Rua Sebas-
tião Morgato, nº 130, 
12,00 metros na linha 
dos fundos, na confron-
tação o lote 15, 31,83 
metros do lado direito 
de quem da rua olha o 
terreno, confrontando 
com o lote 24, 31,57 
metros do lado esquer-
do, confrontando com 
o lote 26; encerrando 
a área de 380,38 m2, 
objeto da matricula nº 
25.875, do CRI de Ja-
boticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 
90.657,23 (noventa mil, 
seiscentos e cinquen-
ta e sete reais e vinte e 

três centavos).
LOTE 03, IMÓVEL, o 

lote 26, da quadra 17, 
do loteamento Colina 
Verde, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, 
mede 12,00 metros de 
frente para a Rua Sebas-
tião Morgato, nº 120, 
12,00 metros na linha 
dos fundos, na confron-
tação o lote 14, 31,57 
metros do lado direito 
de quem da rua olha o 
terreno, confrontando 
com o lote 25, 31,31 
metros do lado esquer-
do, confrontando com 
o lote 27; encerrando 
a área de 377,29 m2, 
objeto da matricula nº 
25.876, do CRI de Ja-
boticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 
89.920,78 (oitenta e 
nove mil, novecentos e 
vinte reais e setenta e 
oito centavos).

LOTE 04, IMÓVEL, o 
lote 27, da quadra 17, 
do loteamento Colina 
Verde, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, 
mede 12,00 metros de 
frente para a Rua Sebas-
tião Morgato, nº 110, 
12,00 metros na linha 
dos fundos, na confron-
tação o lote 13, 31,31 
metros do lado direito 
de quem da rua olha o 
terreno, confrontando 
com o lote 26, 31,05 
metros do lado esquer-
do, confrontando com 
o lote 28; encerrando 
a área de 374,21 m2, 

objeto da matricula nº 
25.877, do CRI de Ja-
boticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 
89.186,72 (oitenta e 
nove mil, cento e oiten-
ta e seis reais e setenta 
e dois centavos).

LOTE 05, IMÓVEL, o 
lote 28, da quadra 17, 
do loteamento Colina 
Verde, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, 
mede 12,00 metros de 
frente para a Rua Sebas-
tião Morgato, nº 100, 
12,00 metros na linha 
dos fundos, na confron-
tação o lote 12, 31,05 
metros do lado direito 
de quem da rua olha o 
terreno, confrontando 
com o lote 27, 30,08 
metros do lado esquer-
do, confrontando com 
o lote 29; encerrando 
a área de 371,12 m2, 
objeto da matricula nº 
25.878, do CRI de Ja-
boticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 
88.450,27 (oitenta e 
oito mil, quatrocentos e 
cinquenta reais e vinte 
e sete centavos).

LOTE 06, IMÓVEL, Um 
terreno de formato ir-
regular, indicado como 
o lote 20, do desmem-
bramento denominado 
“RESIDENCIAL CAVI-
CHIOLI”, no distrito de 
Córrego Rico, municí-
pio e comarca de Jaboti-
cabal, com frente para a 
Avenida Manoel Barbo-
sa, lado da numeração 

ímpar, onde mede 10,01 
metros, do lado direi-
to de quem da rua olha 
para o lote, mede 24,64 
metros, confrontando 
com o lote número 21; 
do lado esquerdo mede 
24,18 metros, confron-
tando com o lote nº 
19, e nos fundos mede 
10,00 metros, confron-
tando com o lote nº 17, 
encerrando a área de 
244,14 m2, objeto da 
matricula nº 44.214, do 
CRI de Jaboticabal, có-
pia em anexo; avaliado 
em R$ 35.807,07 (trinta 
e cinco mil, oitocentos 
e sete reais e sete cen-
tavos).

LOTE 07, IMÓVEL, Um 
terreno de formato ir-
regular, indicado como 
o lote 22, do desmem-
bramento denominado 
“RESIDENCIAL CAVI-
CHIOLI”, no distrito de 
Córrego Rico, municí-
pio e comarca de Jaboti-
cabal, com frente para a 
Avenida Manoel Barbo-
sa, lado da numeração 
ímpar, onde mede 10,01 
metros, do lado direi-
to de quem da rua olha 
para o lote, mede 25,56 
metros, confrontando 
com o lote número 23; 
do lado esquerdo mede 
25,10 metros, confron-
tando com o lote nº 21, 
e nos fundos mede 9,56 
metros, confrontando 
com o lote nº 17, encer-
rando a área de 247,69 
m2, objeto da matricu-

la nº 44.216, do CRI de 
Jaboticabal, cópia em 
anexo; avaliado em R$ 
36.372,57 (trinta e seis 
mil, trezentos e setenta 
e dois reais e cinquenta 
e sete centavos).

LOTE 08, IMÓVEL, Um 
terreno de formato ir-
regular, indicado como 
o lote 23, do desmem-
bramento denominado 
“RESIDENCIAL CAVI-
CHIOLI”, no distrito de 
Córrego Rico, municí-
pio e comarca de Jabo-
ticabal, com frente para 
a Avenida Manoel Bar-
bosa, lado da numera-
ção ímpar, onde mede 
10,07 metros, do lado 
direito de quem da rua 
olha para o lote, mede 
26,65 metros, confron-
tando com o imóvel nº 
200 da Rua Giacomo 
Foganholo (matricula nº 
40.782); do lado esquer-
do mede 25,56 metros, 
confrontando com o 
lote nº 22, e nos fundos 
mede 5,40 metros, con-
frontando com o lote nº 
17, encerrando a área 
de 202,32 m2, objeto 
da matricula nº 44.217, 
do CRI de Jaboticabal, 
cópia em anexo; ava-
liado em R$ 29.673,53 
(vinte e nove mil, seis-
centos e setenta e três 
reais e cinquenta e três 
centavos).

Para mais informa-
ções, o telefone da Se-
cretaria de Administra-
ção é (16) 3209-3314.


