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A imunização da nossa 
população contra o novo co-
ronavírus bateu um número 
importante na quinta-feira, 
dia 25 de março: 1.280 doses 
da vacina Coronavac foram 
aplicadas na manhã, das 8h 
às 13h, no Centro de Even-
tos Cora Coralina. Esse foi 
o maior número de vacinas 
aplicadas em um único dia 
em Jaboticabal.

O prefeito de Jaboticabal, 
Prof. Emerson agradeceu o 
apoio da população e pediu 
paciência para o início de no-
vos grupos. “Hoje iniciamos 
a vacinação dos idosos de 69 
a 71 anos, dando sequência 
ainda aos demais grupos e 
segundas doses de 80 anos 
ou mais. Receber a notícia 
de que 1.280 doses foram 
aplicadas em um único dia é 
uma alegria gigantesca meio 
às inúmeras difi culdades 
que estamos enfrentando no 
combate à pandemia”, afi r-
mou o prefeito.

Apesar da grande quan-

Jaboticabal aplica 1.280 doses de vacinas contra 
o novo coronavírus só na quinta-feira, dia 25 
de março; segundas doses de 77 a 79 anos são 

adiantadas já para a sexta-feira, dia 26
tidade de veículos que se 
deslocaram para o Centro 
de Eventos Cora Coralina, a 
espera não ultrapassou os 50 
minutos pela manhã. “Tudo 
foi muito rápido graças à 
brilhante equipe que esta-
va presente no nosso Cora 
Coralina. Disponibilizamos 
profi ssionais para a checa-
gem do cadastro junto ao 
Vacina Já e quatro fi las de 
veículos para o rápido anda-
mento da nossa imunização. 
Foi uma manhã intensa, mas 
histórica”, emendou o prefei-
to Prof. Emerson.

Vacinação continua e com 
novidades

Na sexta-feira, dia 26, a 
vacinação contra o novo 
coronavírus teve sequência 
no Centro de Eventos Cora 
Coralina, das 8h às 13h, para 
idosos com 69 anos ou mais 
(primeira dose). A novidade 
fi ca por conta dos idosos de 
77 a 79 anos que precisam 
receber a segunda dose e que 
já poderam receber a vacina 

também na sexta-feira. “A 
segunda dose deste grupo es-
tava prevista para a próxima 
segunda-feira, mas, devido 
ao sucesso da vacinação de 
quinta-feira em que conse-
guimos adiantar a vacina-
ção dos idosos de 69 a 71, 
conseguimos antecipar essas 
segundas doses para sexta-
-feira. Sempre frisamos que 
a vacina pode ser aplicada de 
21 a 28 dias após a primeira 
dose, além de dependermos 
da chegada dessas doses no 
município”, explicou a coor-
denadora da Vigilância Epi-
demiológica, Tania Petrazzi.

Confi ra quem pôde se va-
cinar na sexta-feira, dia 26, 
das 8h às 13h, no Centro de 
Eventos Cora Coralina:

- Idosos com 69 anos ou 
mais (que ainda não toma-
ram a primeira dose);

- Idosos com 77 anos ou 
mais (que já tomaram a pri-
meira dose da vacina Co-
ronavac há pelo menos 21 
dias).

Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson participa 
de reunião junto ao Governo do Estado de SP e 

pede mais insumos e medicamentos
O prefeito de Jabotica-

bal, Prof. Emerson Camar-
go participou na tarde de 
domingo, dia 21, às 16h, de 
uma reunião junto ao Go-
verno do Estado de São Pau-
lo, com a participação de 
504 prefeitos, do Secretário 
de Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, e com o 
Coordenador do Gabinete 
de Crise, Santiago Falcão, e 
aproveitou a oportunidade 
para comentar sobre a falta 
de insumos e medicamentos 
no município meio ao agra-
vamento da pandemia do 
novo coronavírus. 

“Por pelo menos qua-
tro vezes solicitei a palavra 
para comentar sobre a situ-
ação de Jaboticabal. Expus 
a nossa necessidade de mais 
medicamentos, visto o que 
foi noticiado no domingo 
pelo Hospital e Materni-
dade Santa Isabel, além de 
solicitar mais vacinas para 
a nossa cidade”, comentou 
o prefeito. Quem também 
abordou a situação de Ja-
boticabal foi o prefeito de 
Igarapava e que preside a 
Associação dos Prefeitos do 
Estado de São Paulo, José 
Ricardo Matar. “Ele men-
cionou a situação de Jaboti-
cabal meio a difi culdade de 
insumos e medicamentos. 
Esperamos a contribuição 
da nossa regional, do go-
verno estadual e federal”, 
emendou o prefeito Prof. 
Emerson.

No domingo, o prefei-
to, ao lado da Secretária de 
Saúde, Dra. Ornella Perez, 
entrou em contato com inú-
meros municípios da região 
em busca de mais medica-
mentos para Jaboticabal. 
“Este é um momento difícil 
e, em uma força tarefa ao 
lado da nossa secretária, en-
tramos em contato com vá-
rios prefeitos. Todos estão 
passando por momentos 
difíceis e, quando possível, 
as cidades tem se ajudado”, 
explicou Emerson.

O município, por meio 
da Secretaria de Governo e 
Secretaria de Saúde, já for-
mulou uma série de ofícios 
para serem encaminhados 
aos governos Estadual e 
Federal reiterando a neces-
sidade de mais insumos, 
medicamentos e vacinas. 
“Esperamos ter sucesso da 
mesma forma como conse-
guimos abrir oito leitos em 
menos de 90 dias. Seguire-
mos em frente na luta para 
salvar mais vidas e imuni-
zar nossa população”, com-
pletou o prefeito.

Vacinação
Na segunda-feira, dia 22 

de março, das 8h às 13h, a 
vacinação contra o novo co-
ronavírus seguiu no Centro 
de Eventos Cora Coralina. 
A novidade fi ca por conta 
do início da vacinação de 
idosos de 72 a 74 anos, além 
da segunda dose para os 
idosos de 80 a 84 anos que 

se vacinaram com a Coro-
navac. Os demais grupos 

também podem se vacinar: 
idosos com 75 anos ou mais 

que ainda não receberam a 
primeira dose e idosos com 

80 anos ou mais para a se-
gunda dose da Coronavac.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, APROVAÇÃO DAS CONTAS E 

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCICO ANTERIOR E 
EXTRAORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
ESTATUTÁRIAS DO RECANTO MENINA DE JABOTICABAL 

  

                        O Recanto Menina de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na Rua 
Getúlio Vargas, nº 684, bairro Sorocabano, através de sua Diretoria Executiva, 
devidamente representada por seu Presidente Sr. André Luiz Corregliano, CONVOCA 
através do presente edital, todos os associados especiais e contribuintes do Recanto 
Menina, para a Assembleia Geral Ordinária e extraordinária, que será realizada na sede 
do Recanto, às 19h 30min, do dia 12 de abril de 2021, com a seguinte ordem do dia: 
 

1- Aprovar a proposta de programação anual da Instituição elaborada pela Diretoria 
Executiva; em cumprimento ao disposto no artigo 16, item I do Estatuto; 

 

2- Apreciação do Relatório Anual da Diretoria Executiva, em cumprimento ao disposto 
no artigo 16, item II do Estatuto; 

 
3-  Discutir e aprovar as contas e o balanço já apreciados pelo Conselho Fiscal do   
     exercício de 2020, em cumprimento ao disposto no artigo 16, item III  do Estatuto;                                                                                                                                  
       
4-  Eleição da Diretoria Executiva  e  do Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto       
     no artigo 22 item I do Estatuto; 
 
5 – Alteração Estatutária, conforme Artigo 15 do Estatuto;  
 
5-  A Assembleia  Geral  instalar-se-á  em  primeira  convocação às 19h, com a  
     presença  da  maioria  dos  associados e,  em  segunda  convocação,  com    qualquer    
     número,  meia  hora  depois,  não  exigindo  a lei  quórum  especial  (art.19,  do    
     Estatuto). 
 

Jaboticabal, 24 de março de 2021. 

 

                                              ___________________________         
                                                    André Luiz Corregliano                                                            
                                                         PRESIDENTE 

 

                 
                 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE JABOTICABAL.

www.areajaboticabal.org.br

E-mail: assoeng@areajaboticabal.org.br
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Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal

Aprovação Anual das Atividades

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Jaboticabal – AREA , com sede à Av. Carlos Berchieri, 300, Centro, Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. −, Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições, CONVOCA seus associados, no uso e gozo de seus direitos sociais para 
aprovação Relatório Anual das Atividades realizadas pela AREA e aprovação do Balanço 
Financeiro descritivo da Receita e da Despesa do Patrimônio Social do exercício de 2020 no 
dia 20 de abril de 2021, às 10 horas e 30 minutos, com presença de 2/3 dos sócios em 
primeira convocação, e em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer 
número de sócios presentes.

Diante do cenário pandêmico que estamos vivendo, estaremos seguindo as diretrizes do 
Plano São Paulo, sendo assim, esta convocação poderá sofrer alterações podendo ser 
realizada de forma digital. Os interessados em participar devem se manifestar até o dia 19 
de abril de 2021, às 10horas e 30 minutos através do email: assoeng@areajaboticabal.org.br
ou WhatsApp: 16-981750277.

Diretoria AREA Jaboticabal

                                                                                          

Ministério da Justiça e Segurança Pública 
fi rma acordo para proteção de dados dos 

consumidores brasileiros

A Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministé-
rio da Justiça e Segurança 
Pública (Senacon/MJSP) e 
a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) 
assinaram, na segunda-feira 
(22), acordo de cooperação 
técnica que busca proteger 
e fi scalizar o uso indevi-
do os dados pessoais dos 
consumidores. O objetivo 
da ação conjunta é trocar 
informações, uniformizar 
entendimentos, cooperar 
na fi scalização, desenvolver 
práticas de educação, for-
mação e capacitação, além 
de elaborar estudos e pes-
quisas sobre o tema.

O trabalho integrado 

P/ Rodrigo Manolo

Secretaria Nacional do Consumidor e Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados atuarão com base nas reclamações dos consumidores

também atingirá os casos 
relacionados a incidentes 
de segurança envolvendo 
dados pessoais de consumi-
dores.

Segundo a secretária Na-
cional do Consumidor, Ju-
liana Domingues, essa ini-
ciativa é fundamental para 
a proteção dos consumido-
res e tem o objetivo de con-
tribuir efetivamente com 
a ANPD e as atividades do 
Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor. “Nós tra-
balharemos, de forma ar-
ticulada, na composição e 
formulação de políticas pú-
blicas para o fortalecimento 
das atividades na proteção 
de dados dos consumidores 
brasileiros”, ressalta.

A Senacon vai atuar no 
compartilhamento de in-
formações da base de dados 
da plataforma ofi cial do go-
verno Consumidor.gov.br 
e do Sistema Nacional de 
Informações e Defesa do 
Consumidor (Sindec), que 
congrega as informações 
dos Procons, e contenham 
reclamações de consumido-
res relacionadas à proteção 
de dados pessoais, deman-
das, denúncias e notifi ca-

ções.
De acordo com o presi-

dente da ANPD, Waldemar 
Gonçalves, a parceria repre-
senta um marco importan-
te para todo o Brasil. “Esse 
acordo é uma forma inte-
ligente e racional de jun-
tarmos esforços para che-
garmos a um bem comum. 
Não queremos travar o uso 
de dados, mas sim que eles 
sejam utilizados de forma 
responsável e respeitosa”, 
explica.

Atualmente, dezenas de 
casos estão sendo investiga-
dos pelo Departamento de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (DPDC), da Sena-
con, envolvendo vazamento 
ou compartilhamento de 
dados pessoais de milhares 
de consumidores brasilei-
ros

fonte: https://www.
d e f e s a d o c o n s u m i d o r.
gov.br/por ta l /u lt imas-
-noticias/1787-mjsp-fi rma-
-acordo-para-protecao-de-
-dados-dos-consumidores-
-brasileiros

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas 
e Telefônicas LTDA. está abrindo pro-
cesso seletivo para portadores de Neces-

sidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-

lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

Medidas ajudam a diminuir 
aglomeração e fi la no Centro 
de Saúde “Albertino Afonso”.

Duas importantes ações 
foram realizadas para que o 
número de pessoas presen-
tes no Centro de Saúde di-
minuíssem. A primeira foi a 
redução da agenda dos pro-
fi ssionais, que conseguem, 
dessa maneira, atender com 
maior espaçamento. Embo-
ra isso diminua o número 
de atendimentos durante 
o dia, é, nesse momento, 
o mais prudente a se fazer. 
A segunda adequação foi 
na estrutura do local. Com 
o apoio da Secretaria de 
Obras, a área que era usada 
como garagem foi adaptada 

para acomodar os pacien-
tes com mais segurança e 
conforto. A ampliação da 
recepção possibilita agen-
dar com tranquilidade um 
número um pouco melhor 
de pacientes.

A compreensão dos pa-
cientes também é muito 
importante. É preciso que 
entendam que os espaços 

precisam ser respeitados. 
Também pedimos a paciên-
cia em relação as consultas 
que foram espaçadas para 
garantir mais segurança a 
todos. 

Juntos vamos trabalhan-
do para que todos tenham 
um atendimento cada dia 
mais humanizado e efi cien-
te.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001801-36.2020.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDREA SCHIAVO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIANA 
APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS, Brasileira, Solteira, Auxiliar Administrativa, CPF 381.865.978-83, com endereço à Rua Hugo 
Van Der Goes, 247, Vila Penteado, CEP 02866-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Daniel Marques Christofalo, alegando em síntese: O Requerente foi atraído por uma oferta de motocicleta MARCA 
DUCATI, MODELO MULTISTRADA, VERSÃO 1260S, MODELO/ANO 2019. O site que ofertou a venda foi o (PATIO LEILÕES) 
supostamente estabelecido na cidade de AMERICANA/SP. Após diversos lances e acompanhamentos o Requerente foi o licitante 
vencedor, pelo preço final já incluso honorários/comissão leiloeiro em R$ 42.935,00 (quarenta e dois mil novecentos e trinta e cinco 
mil reais). O Requerente cumpriu com sua obrigação de forma regular e tempestiva no dia 29 de maio de 2020, através de TED (doc. 
6522851). Contatada a empresa, foi informado tratar-se de um golpe praticado por estelionatários que clonam a página da PATIO DE 
LEILOES SAO PEDRO LTDA utiliza-se do nome parecido e redirecionam os lances e valores para terceiros, sendo informado que a 
(PATIO LEILOES) nada tem relação com a empresa PATIO DE LEILOES SAO PEDRO LTDA, que a carta de arrematação enviada 
trata-se de um documento falso, assim como também são falsos os endereços, telefones, etc, e menos ainda conhecem a pessoa 
JULIANA PEREIRA, CPF 381.865.978-83 e jamais orientou a qualquer de seus clientes o crédito em conta de terceiros, como consta 
no termo de arrematação e instrução. 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 
10 de março de 2021. K-20e27/03

Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0003064-23.2020.8.26.0291 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber À M. A. Teixeira Processadora De 
Frutas, CNPJ 08.239.575/0001-73, com endereço à Avenida do Carmo, 579, Loja 2, Centro, CEP 14870-500, Jaboticabal - SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Companhia Paulista De Força E Luz. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 53.093,39 (cinquenta e três mil e noventa e 
três reais e trinta e nove centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 14 de outubro de 2020. K-20e27/03

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 278 e 314, Cap. XX das NSCGJSP)

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

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele 
conhecimento tiverem e a quem possa interessar que ANTO-
NIO LEVALDO SERIANO, RG nº 10.770.142-SSP/SP, CPF nº 
627.782.508/91, brasileiro, separado judicialmente, pedreiro, e 
APARECIDA DE LOURDES PEREIRA BENEDICTO, RG nº 
16.177.252-SSP/SP, CPF nº 020.541.828/77, brasileira,  viúva, do 
lar, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Leandro Bruno, 
número 207, depositaram nesta Serventia, em 11/01/2021, prenota-
ção nº 174.076, os documentos exigidos nos itens 278 e 314, Cap. 
XX das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, 
para REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓVEL, indicado 
como lote 02, da Gleba A, 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 02, da Gleba “A”, situado na Rua Alexandre Detogni, lado par, 
distante 37,00 metros do alinhamento predial da Avenida Francisco 
Alves de Oliveira, bairro Barreiro, nesta cidade e comarca de Ja-
boticabal, na quadra compreendida pela Rua Alexandre Detogni, 
Rua Monsenhor Alberto Macheroni Júnior, Avenida Francisco Al-
ves 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 direito confronta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, 
número 30 – lote 1 da gleba A (matrícula número 50.043); pelo 
lado esquerdo confronta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, 
número 50 – lote 3 da gleba A (matrícula número 11.699), e pelos 
fundos com o imóvel da Rua Monsenhor Alberto Macheroni Jú-
nior – lote 12 quadra H do loteamento Jardim São José (matrícula 
número 45.022), perfazendo uma área de 250,00 metros quadrados 
(duzentos e cinquenta  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 des-
tacada e averbação do destaque na matrícula matriz. Para conheci-
mento 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 317.2 Cap. XX das NS-
CGJSP. Jaboticabal, 19 de fevereiro de 2021. Eu, José Pedro Júnior, 
Substituto	do	Oficial,	digitei	e	subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 169.002 de 18/12/2019)

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

  
FAZ SABER a MARLON ANDERSON MENDES DE MORA-

ES, RG nº 40.311.931-5-SSP/SP, CPF nº 233.065.408/11, brasilei-
ro, solteiro, maior, servente, residente e domiciliado nesta cidade, 
na Avenida Agostinho Ennes, número 315, fundos, Cidade Jardim 
(endereço que constou da matrícula na época de aquisição do imó-
vel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimen-
to de STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede nesta cidade 
de Jaboticabal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.326.990/0001-64, e 
STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, com sede em Ri-
beirão Preto-SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.088.641/0001-38, 
credoras	fiduciárias	através	do	Instrumento	Particular	de	Compra	
e	Venda	de	Imóvel,	garantido	pela	alienação	fiduciária	 registrada	
sob nº 05 na matrícula nº 36.132, que grava o imóvel indicado 
como Lote nº 08 da Quadra P, situado na Rua B, do loteamento 
Residencial	Parque	das	Araras,	nesta	cidade,	vem	lhe	notificar	para	
cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias 
relativas às parcelas vencidas, com valor apurado pelas credoras 
fiduciárias	até	10/12/2019,	que	totaliza	a	quantia	de	R$27.902,34	
(vinte e sete mil, novecentos e dois reais e trinta e quatro centavos), 
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de 
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s)	que	vencer(em)	no	prazo	desta	notificação.

																							Assim	fica	V.Sª.	NOTIFICADO	a	comparecer	
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito	acima	mencionado	e	mais	o	valor	de	R$284,25	(duzentos	e	
oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), referente às cus-
tas	com	a	notificação	extrajudicial,	no	prazo	improrrogável	de	15	
(quinze) dias, contados a partir desta data.

	 	 Nesta	oportunidade	fica	V.	Sª.	cientificado	de	que	
o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante às 
credoras	 fiduciárias	 o	 direito	 de	 consolidação	 da	 propriedade	 do	
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, 
de	forma	que,	com	este	ato,	perde	V.Sª.	a	propriedade	do	imóvel	em	
favor das credoras Stéfani Participações Ltda e Stéfani Nogueira 
Engenharia Ltda.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publi-
cado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 
11	de	março	de	2021.	Eu,	José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oficial,	
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Quem não cuidar da saúde vai ter que cuidar da doença

Enquanto a caravana da pan-
demia passa entre nós, acompa-
nhamos sem muitas surpresas o 
que aconteceu no planalto Cen-
tral,	especificamente	no	STF,	o	
julgamento	 pela	 2ª	 Turma	 do	
STF do recurso de embargos 
declaratórios da suspeição do 
juiz Sergio Moro. Em meio ao 
destempero do Ministro Gil-
mar Mendes, acompanhamos 
a mudança de voto; já espera-
do da Ministra Carmen Lucia, 
que demonstrou em sua face, a 
pálida comprovação de que não 
deteve o livre convencimento 
para manter o seu voto proferi-
do em Setembro de 2020. 

Logo após, o Brasil acompa-
nhou atônito um “Ministro cho-
rão” tecendo comentários gra-
ciosos ao advogado de defesa 
do ex ladrão em rede nacional 
jamais vistos por operadores do 
direito. Se estivermos vivendo 
uma pandemia na saúde, vive-
mos também um pandemônio 
perpetrado por alguns juízes 
que se acham juízes que; aliás, 
nunca foram.  
O	reflexo	disso	será	visto	na	

esteira dos inúmeros recursos 
que serão propostos na mesma 
linha, trazendo a ridiculariza-
ção do poder judiciário e a an-
gustia de milhões de brasileiros 
em ver a corrupção tomar for-
ma. A forma é poderosa. Ela 
está instalada no coração e na 

P/ João Martins Neto

alma dos julgadores que detém 
a responsabilidade de guardar a 
Constituição Federal. 

Apenas ventilando estas no-
tícias, já se ouve murmúrios, 
até então adormecidos de san-
gue sugas liderados por extre-
mistas, querendo ressuscitar as 
tentativas de desestabilizar a 
ordem pública com ameaças de 
invasões e bagunças de que são 
titulares, como ocorreu no ulti-
mo dia 24 na BR155, em que 
manifestantes do movimento 
dos sem terra (MST) tentaram 
bloquear a rodovia, impedindo 
e atrasando a circulação de Ca-
minhoneiros, mas foram desba-
ratados pela polícia.

Teremos um longo tempo 
de convalescência. A abstinên-
cia de poder tem acometido os 
velhos políticos, a massa de 
manobra e suas ações que até 
ha poucos anos eram diários e 
foram desarticulados pelo corte 
de verbas do Governo Federal 
querem ressurgir legando a bal-
búrdia celebrada pela imprensa 
parcial. 

Em meio à insegurança ju-
rídica que se instala no Brasil, 
a área de saúde se movimenta 
correndo contra o tempo. O 
ministro da Saúde, o médico 
Marcelo Queiroga se compro-
meteu	 após	 a	 oficialização	 de	
sua nomeação na ultima quarta-
-feira, 24, a aceleração da va-
cinação e aumentar em pelo 
menos 3(três) vezes o número 
de pessoas vacinadas contra o 
COVID 19, e disse que será re-
alizado em tempo reduzido.

O Ministério da Saúde tem 
demonstrado que tem condi-
ções de vacinar muitas pessoas, 
mas é necessário ter as vacinas. 
Um dado importante é que até o 
momento de acordo com o Mi-
nistro, estão sendo vacinadas 
300.000 pessoas todos os dias 

no Brasil, e o governo assumiu 
o compromisso de que, em cur-
to prazo, vai aumentar em pelo 
menos três vezes essa veloci-
dade, para 1 milhão de vacinas 
todo dia. Para o Novo Ministro 
da Saúde é uma meta plausível 
e será alcançada. 

Em Jaboticabal de acordo 
com os boletins informativos 
por volta de 10% da população 
já recebeu a vacina. A imuniza-
ção da nossa população contra 
o novo corona vírus na quinta-
-feira, dia 25 de março foi de 
1.280 doses da Coronavac se-
guindo o cronograma estabele-
cido pela Secretaria Municipal 
de Saúde que atende protocolos 
do Ministério da Saúde. 

Atualmente foram registra-
dos	3.865	casos	confirmados	na	
quinta feira (25) mas continua-
mos em não saber o número de 
pessoas que foram recuperadas. 
Não se sabe até a presente data, 
as razões pelas quais não é di-
vulgado o número de pessoas 
que foram contaminadas e se li-
vraram da doença. Infelizmente 
a divulgação abrange apenas 
as pessoas que morreram (117 
óbitos). 

Acreditamos que a informa-
ção sobre o número de pessoas 
recuperadas pode trazer alen-
to e esperança ao nosso povo. 
Muitos estão sendo vítimas por 
duas vezes, antes pela doença, 
agora acometidos de outros 
problemas como depressão, 
desemprego, violência e abu-
sos ocasionando problemas de 
difícil controle, combate e re-
paração.  

No contexto da pandemia de 
covid-19, os atendimentos da 
Polícia Militar a mulheres víti-
mas de violência, aumentaram 
44,9% no estado de São Paulo. 
Em relatório divulgado em me-
ados do ano de 2020, o  (FBSP) 

Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, informou que o total 
de socorros passou de 6.775 
para 9.817, na comparação ao 
ano de 2019 e a tendência é 
aumentar este percentual no 
ano de 2021. A quantidade de 
feminicídios também subiu 
no estado, de 13 para 19 casos 
(46,2%).   Agência Brasil.

A administração pública 
municipal pode ajudar com a 
elaboração de campanhas pu-
blicitárias através de informes, 
cartazes	 e	 panfletos	 contendo	
orientações de segurança para 
mulheres e informações, para 
estimular vizinhos das vítimas 
a prestar queixa das agressões. 
A sugestão é que, além de dis-
ponibilizar o material na pági-
na	oficial	da	Prefeitura,	poderá	
fomentar com mais veemência 
as campanhas de prevenção e 
utilização de mascarás pela po-
pulação em parceria com a ini-
ciativa privada. 

A revisão constante nos pro-
tocolos estabelecidos para o 
atendimento ao público deve 
ser revisto todas as sema-
nas	 para	 garantir	 a	 eficiência	
e	 eficácia	 do	 atendimento	 da	
população por parte da admi-
nistração pública. A separação 
dos atendimentos realizados 
na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) é necessário. É 
prudente que os pacientes que 
aguardam atendimento, não 
fiquem	 no	 mesmo	 espaço	 de	
espera com pessoas que serão 
atendidas e suspeitas de CO-
VID-19.  O povo por sua vez, 
deve respeitar as normas sanitá-
rias de higiene, distanciamento 
social e a utilização da máscara.

Aquele que não tem tempo 
para cuidar da saúde vai ter que 
arrumar tempo para cuidar da 
doença. A retórica é válida para 
todos.

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

Edital de Convocação - Aviso aos Acionistas
Convocamos os acionistas para A.G.O. em 30/4/2021 às 8 horas, na sede social, Jaboticabal/SP. Ordem do dia: 
a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 
31/12/2020; b) Eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal e fi xação de seus honorários. Acham-se à 
disposição dos acionistas, na sede social, os documentos referentes o artigo 133/Lei 6404/76, do exercício social 
objeto da Assembleia. Jaboticabal, 26/3/2021. Doutor Paulo Miki Junior - Diretor Presidente   (27/3 e 3 e 10/4/2021)

Projeto Guri continua até 
o dia 04 de abril com as 

inscrições abertas

Em Jaboticabal ainda estão disponíveis os seguintes 
cursos: violino, viola erudita, violoncelo, contrabaixo 
acústico, eufônio, trompete, trombone e canto coral infan-
tojuvenil.

Para ingressar no Projeto Guri basta ter entre 6 e 18 
anos incompletos e estar regularmente matriculado na 
escola. Não é preciso ter conhecimento prévio de músi-
ca, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. 
Alunos e alunas têm acesso às aulas e atividades por meio 
da plataforma de ensino à distância, enquanto aguardam o 
retorno presencial, que será realizado de forma gradativa, 
seguindo todos os protocolos de segurança.

Inscreva-se:  http://www.projetoguri.org.br/matricu-
la2021/
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Câmara de Jaboticabal faz sessão extraordinária 
para votar PL que reestrutura Conselho para 

acompanhamento e controle social do FUNDEB

PL que reestrutura Conselho para acompanhamento e 
controle social do FUNDEB é aprovado por unanimidade

O plenário da Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
aprovou por unanimidade, 
em sessão extraordinária 
na quarta-feira (24/03), o 
Projeto de Lei nº 20/2021, 
que reestrutura o Conselho 
Municipal de Acompanha-
mento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profi ssionais da 
Educação (CACS-FUN-
DEB). A matéria segue para 
sanção do prefeito munici-
pal, Professor Emerson.

Na prática, o projeto rees-
trutura o CACS-FUNDEB 
para normatizar a organi-
zação e o seu funcionamen-
to no âmbito do Município, 
e substituir as disposições 
que constam na Lei nº 3657, 
de 13 de setembro de 2007, 
que atualmente disciplina o 
Conselho em Jaboticabal.

O Conselho de Acom-
panhamento e Controle 
Social do FUNDEB tem en-
tre suas competências, a de 

Os vereadores se reuni-
ram em sessão extraordiná-
ria na quarta-feira (24/03), 
às 18 horas, para leitura, dis-
cussão e votação do Projeto 
de Lei nº 20/2021, que rees-
trutura o Conselho Munici-
pal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profi ssionais da Educação 
(CACS-FUNDEB).

A matéria foi protocola-
da na segunda-feira (22/03) 
pelo Poder Executivo, em 
regime de urgência especial, 
e com pedido à Presidência 
da Casa para a realização 
de sessão extraordinária 
para apreciação do PL no 
Legislativo. Isso porque, de 
acordo com a Lei Federal 
nº. 14113, de 25 de dezem-
bro de 2020, todas as esferas 
de governo devem instituir 
um conselho para acompa-
nhamento e controle social 
do FUNDEB, e o prazo de 
constituição dos novos con-
selhos termina no dia 31 
deste mês.

Na prática, o projeto rees-
trutura o CACS-FUNDEB 
para normatizar a organi-

acompanhar a distribuição, 
a transferência e a aplica-
ção dos recursos do Fundo. 
Compete ao Conselho, por 
exemplo, elaborar parecer 
sobre as prestações de con-
tas; supervisionar o censo 
escolar anual e elaborar a 
proposta orçamentária anu-
al; acompanhar a aplicação 
dos recursos federais trans-
feridos à conta dos progra-
mas nacionais do Governo 
Federal em andamento no 
Município; entre outros.

De acordo com o texto 
aprovado, seguindo o novo 
regramento federal [Lei nº 
14.113, de 25 de dezem-
bro de 2020], o número de 
membros titulares do Con-
selho aumenta dos atuais 
onze para 13, incluindo no 
rol, dois representantes de 
organizações da sociedade 
civil.

Portanto, o Conselho 
deverá ser constituído por 
dois representantes do Po-
der Executivo, sendo pelo 
menos um deles da Secreta-

zação e o seu funcionamen-
to no âmbito do Município, 
e substituir as disposições 
que constam na Lei nº 3657, 
de 13 de setembro de 2007, 
que atualmente disciplina o 
Conselho em Jaboticabal.

O Conselho de Acom-
panhamento e Controle 
Social do FUNDEB tem en-
tre suas competências, a de 
acompanhar a distribuição, 
a transferência e a aplica-
ção dos recursos do Fundo. 
Compete ao Conselho, por 
exemplo, elaborar parecer 
sobre as prestações de con-
tas; supervisionar o censo 
escolar anual e elaborar a 
proposta orçamentária anu-
al; acompanhar a aplicação 
dos recursos federais trans-
feridos à conta dos progra-
mas nacionais do Governo 
Federal em andamento no 
Município; entre outros.

De acordo com o texto 
apresentado, seguindo o 
novo regramento federal, o 
número de membros titu-
lares do Conselho aumenta 
dos atuais onze para 13, in-
cluindo no rol, dois repre-
sentantes de organizações 
da sociedade civil.

Portanto, o Conselho 

ria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer; 
um representante dos pro-
fessores da educação básica 
pública do Município; um 
representante dos diretores 
das escolas básicas públi-
cas do Município; um re-
presentante dos servidores 
técnico-administrativos das 
escolas básicas públicas do 
Município; dois represen-
tantes dos pais/responsá-
veis de alunos da educação 
básica pública do Municí-
pio; dois representantes dos 
estudantes da educação bá-
sica pública do Município, 
dos quais um indicado pela 
entidade de estudantes se-
cundaristas; um represen-
tantes do Conselho Muni-
cipal de Educação (CME); 
um representante do Con-
selho Tutelar indicado por 
seus pares; dois represen-
tantes de organizações da 
sociedade civil, quando 
houver. Igualmente deve 
ser nomeado um suplente 
para cada membro titular.

Os membros do Conse-

deverá ser constituído por 
dois representantes do Po-
der Executivo, sendo pelo 
menos um deles da Secreta-
ria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer; 
um representante dos pro-
fessores da educação básica 
pública do Município; um 
representante dos diretores 
das escolas básicas públi-
cas do Município; um re-
presentante dos servidores 
técnico-administrativos das 
escolas básicas públicas do 
Município; dois represen-
tantes dos pais/responsá-
veis de alunos da educação 
básica pública do Municí-
pio; dois representantes dos 
estudantes da educação bá-
sica pública do Município, 
dos quais um indicado pela 
entidade de estudantes se-
cundaristas; um represen-
tantes do Conselho Muni-
cipal de Educação (CME); 
um representante do Con-
selho Tutelar indicado por 
seus pares; dois represen-
tantes de organizações da 
sociedade civil, quando 
houver. Igualmente deve 
ser nomeado um suplente 
para cada membro titular.

Ainda segundo a propos-

lho deverão ser indicados 
pelo prefeito, quando se 
tratar dos representantes do 
Poder Executivo; pelos res-
pectivos conselhos no caso 
do Conselho Municipal de 
Educação e do Conselho 
Tutelar; pelas entidades 
sindicais da respectiva cate-
goria, quando se tratar dos 
representantes de diretores 
de escola, professores e ser-
vidores administrativos; e 

ta, os membros do Conse-
lho deverão ser indicados 
pelo prefeito, quando se 
tratar dos representantes do 
Poder Executivo; pelos res-
pectivos conselhos no caso 
do Conselho Municipal de 
Educação e do Conselho 
Tutelar; pelas entidades 
sindicais da respectiva cate-
goria, quando se tratar dos 
representantes de diretores 
de escola, professores e ser-
vidores administrativos; e 

pela Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, por meio de 
processo eletivo, quando se 
tratar de organizações da 
sociedade civil, e se neces-
sário, do segmento de estu-
dantes e dos pais/responsá-
veis do alunato.

A atuação dos membros 
não será remunerada, e 
o primeiro mandato dos 

pela Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, por meio de 
processo eletivo, quando se 
tratar de organizações da 
sociedade civil, e se neces-
sário, do segmento de estu-
dantes e dos pais/responsá-
veis do alunato.

A atuação dos membros 
não será remunerada, e 
o primeiro mandato dos 
Conselheiros do CACS-
-FUNDEB vai até o dia 31 

Conselheiros do CACS-
-FUNDEB vai até o dia 31 
de dezembro de 2022. A 
partir do 1º de janeiro de 
2023, o mandato dos mem-
bros será de quatro anos, 
vedada a recondução para o 
próximo mandato.

Confi ra a ínte-
gra da sessão > https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=PS1WQWmgKhw

de dezembro de 2022. A 
partir do 1º de janeiro de 
2023, o mandato dos mem-
bros será de quatro anos, 
vedada a recondução para o 
próximo mandato.

A sessão será transmiti-
da ao vivo pela WEBTV da 
Câmara com acesso dispo-
nível pelo site ofi cial do Le-
gislativo (www.jaboticabal.
sp.leg.br).
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Prefeitura de Jaboticabal entregou cerca de seis mil 
kits de alimentos aos alunos da rede municipal de 

ensino, entre os dias 22 e 24 de março

Enquanto a administra-
ção municipal não finaliza 
a licitação para a compra 

de cestas básicas aos alu-
nos da rede municipal de 
ensino, quase seis mil kits 

de alimentos foram entre-
gues segunda-feira, 22, até a  
quarta-feira, 24, a partir das 

13h, no Centro de Eventos 
Cora Coralina. A vacinação 
pela manhã, que acontece 

no mesmo local, acontece 
normalmente.

“Esse foi um pedido do 
prefeito Prof. Emerson para 
nós da Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte e 
Lazer: se o processo da ces-
ta básica não foi concluído, 
contribua da forma como 
for possível. Por isso, no sá-
bado, dia 20, desde às 7h, 
estivemos juntos preparan-
do os kits de alimentos ao 
lado da gestão de cada esco-
la, supervisores, professores 
e nosso prefeito”, afirmou a 
Secretária de Educação, Lu-
cia Vasques. “Nosso opera-
cional no Cora Coralina foi 
bastante elogiado por todos, 
desde a vacinação quanto a 
entrega das cestas básicas 

dos servidores municipais. 
Portanto, manteremos o tra-
balho também para a educa-
ção para a entrega dos kits 
de alimentos ”, emendou o 
Secretário de Administra-
ção, Ricardo Gestal.

O kit, que será ofereci-
do de forma emergencial, é 
composto por macarrão, lei-
te em pó, chocolate em pó, 
feijão, banana, maçã e ba-
tata. “É nosso dever ajudar 
de alguma forma enquanto 
a licitação não é concluída. 
Parabenizo a secretária Lu-
cia Vasques pela ação, além 
de todas as demais secreta-
rias que contribuíram, de al-
guma forma, para a entrega 
desses kits”, afirmou o pre-
feito Prof. Emerson.

Butantan desenvolve a primeira vacina 
100% nacional contra COVID-19 

O Governador João Do-
ria anunciou na sexta-feira 
(26) que o Instituto Bu-
tantan, ligado ao Governo 
do Estado de São Paulo, 
iniciou o desenvolvimen-
to e a produção-piloto da 
primeira vacina brasileira 
contra o novo coronavírus. 
A expectativa é que os en-
saios clínicos de fases 1 e 2 
em humanos com o novo 
imunizante comecem já em 
abril, após autorização da 
Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária). 

“Este é um anúncio his-
tórico para o Brasil e para 
o mundo. A ButanVac é a 
primeira vacina 100% na-
cional, integralmente de-
senvolvida e produzida no 
Brasil pelo Instituto Butan-
tan, que é um orgulho do 
Brasil. São 120 anos de exis-
tência, o maior produtor de 
vacinas do Hemisfério Sul, 
do Brasil e da América Lati-
na e agora se colocando in-
ternacionalmente como um 
produtor de vacina contra a 
COVID-19”, disse Doria. 

A ButanVac será uma 

Testes clínicos da ButanVac devem começar já no próximo mês; 
imunizante será produzido sem depender da importação de IFA 

vacina desenvolvida e pro-
duzida integralmente no 
Butantan, sem necessidade 
de importação do IFA (In-
sumo Farmacêutico Ati-
vo). Os resultados dos tes-
tes pré-clínicos realizados 
com animais se mostraram 
promissores, o que permite 
evoluir para estudos clíni-
cos em humanos. 

A iniciativa do novo 
imunizante faz parte de um 
consórcio internacional do 
qual o Instituto Butantan é 
o principal produtor, res-
ponsável por 85% da capa-
cidade total, e tem o com-
promisso de fornecer essa 
vacina ao Brasil e aos países 
de baixa e média renda. A 
produção-piloto do com-
posto já foi finalizada para 
aplicação em voluntários 
humanos durante os testes. 

Para a produção da Bu-
tanVac o instituto deverá 
usar tecnologia já disponí-
vel em sua fábrica de vaci-
nas contra a gripe, a partir 
do cultivo de cepas em ovos 
de galinha, que gera doses 
de vacinas inativadas, feitas 

com fragmentos de vírus 
mortos. 

Segundo Ricardo Pa-
lacios, diretor médico de 
pesquisa clínica do Institu-
to Butantan, a nova vacina 
brasileira terá perfil alto de 
segurança. “Nós sabemos 
produzir a ButanVac, te-
mos tecnologia para isso, e 
sabemos também que vaci-
nas inativadas são eficazes 
contra a COVID-19. Poder 
entregar mais vacinas é o 
que precisamos em um mo-
mento tão crítico”, explica. 

Diretor-presidente do 
Butantan, Dimas Covas 
afirma que a tecnologia uti-
lizada na ButanVac é uma 
forma de aproveitar o co-
nhecimento adquirido no 
desenvolvimento da Coro-
naVac, vacina desenvolvida 
em parceria com a biofar-
macêutica Sinovac, já dis-
ponível para a população 
brasileira. 

“Entendemos a necessi-
dade de ampliar a capaci-
dade de produção de vaci-
nas contra o coronavírus e 
da urgência do Brasil e de 

outros países em desen-
volvimento de receberem 
o produto de uma institui-
ção com a credibilidade do 
Butantan. Em razão do pa-
norama global, abrimos o 
leque de opções para ofere-
cer aos governos mais uma 
forma de contribuir no con-
trole da pandemia no país e 
no mundo”, afirma. Segun-
do ele, a parceria com a Si-
novac será mantida, e não 
haverá nenhuma alteração 
no cronograma dos insu-
mos vindos da China. 

O diretor-presidente do 
Butantan também afirmou 
que será possível entregar 
a vacina brasileira ainda 
neste ano. “Após o final da 

produção da vacina contra 
Influenza, em maio, pode-
remos iniciar imediatamen-
te a produção da Butanvac. 
Atualmente, nossa fábrica 
envasa a Influenza e a Co-
ronaVac. Estamos em pleno 
vapor”, afirma Dimas Co-
vas. 

A tecnologia da Butan-
Vac utiliza um vetor viral 
que contém a proteína Spi-
ke do coronavírus de forma 
íntegra. O vírus utilizado 
como vetor nesta vacina é 
o da Doença de Newcas-
tle, uma infecção que afeta 
aves. Por esta razão, o vírus 
se desenvolve bem em ovos 
embrionados, permitindo 
eficiência produtiva num 

processo similar ao utiliza-
do na vacina de influenza. 
O vírus da doença de New-
castle não causa sintomas 
em seres humanos, consti-
tuindo-se como alternativa 
muito segura na produção. 
O vírus é inativado para a 
formulação da vacina, fa-
cilitando sua estabilidade e 
deixando o imunizante ain-
da mais seguro. 

A pesquisa clínica em hu-
manos do novo imunizante 
será realizada em confor-
midade com altos padrões 
internacionais éticos e de 
qualidade. Os resultados vão 
determinar se a vacina é segu-
ra e tem resposta imune capaz 
de prevenir a COVID-19. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 16, DE 24 DE MARÇO DE 2021 - Nomeia pregoeira e equipe de apoio da Câmara Municipal de Jaboticabal.
Nº 17, DE 26 DE MARÇO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no período de 01/04/2021 a 15/04/2021 

ao servidor MARCELO SCAVONI.

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 39/2021

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe 
confere a legislação vigente,

CONSIDERANDO que desde que tomou posse, a Mesa Diretora vem fazendo uma série de ajustes administra-
tivos na Casa, como o resgate de chefias, por necessidade de hierarquia dos órgãos púbicos, cujas escolhas foram feitas entre 
os servidores efetivos que passaram a acumular, além das suas atribuições de origem, outras determinadas pelas autoridades 
competentes conforme os respectivos atos;

CONSIDERANDO que os membros da Mesa Diretora, utilizando o Sistema Eletrônico de Controle de Processos 
para a tramitação de documentos e processos legislativos e administrativos da Casa, constataram a ausência de um ato normativo 
ou regulamentação quanto à tramitação e uso do sistema eletrônico implantado na Casa;

CONSIDERANDO que a ausência de normativas pode causar dúvidas sobre as tramitações, acessos e níveis 
de acessos conferidos aos usuários do Sistema Eletrônico de Controle de Processos, seja por parte dos vereadores, assessores e 
servidores efetivos da Câmara;

CONSIDERANDO a discricionariedade e necessidade de reorganização administrativa conforme os anseios des-
ta Mesa Diretora;

CONSIDERANDO que a organização administrativa demanda prioridades e particularidades, dentro das uni-
dades, tanto do ponto de vista hierárquico, organizacional e operacional, quanto da legalidade, respeitando sempre a legislação 
vigente;

CONSIDERANDO que para tal reorganização são necessárias novas configurações no Sistema Eletrônico de 
Controle de Processos, definindo todos os usuários, unidades e tramitação, e respectivos níveis de acesso, mantendo a celeridade 
e segurança das tramitações;

RESOLVE:
Art. 1º Ficam definidas as unidades de tramitação, com os respectivos usuários e o perfil de acesso, conforme o 

descrito no ANEXO I deste Ato.
Art. 2º Ficam definidas as tramitações entre as unidades conforme o descrito no ANEXO II deste Ato.
Art. 3º A Presidência nomeará servidor ocupante de cargo efetivo para o perfil de Administrador do Sistema 

Eletrônico de Controle de Processos, que somente poderá fazer qualquer alteração permitida pelo seu perfil mediante autorização 
escrita/expressa da Presidência.

Art. 4º A Presidência nomeará servidor ocupante de cargo efetivo para o perfil de Operador do Sistema Eletrônico 
de Controle de Processos, que somente poderá fazer qualquer alteração permitida pelo seu perfil mediante autorização escrita/
expressa da Presidência.

Art. 4º A Presidência encaminhará cópia do presente Ato para o Gestor da empresa contratada, para que realize 
todas as inclusões e alterações definidas neste Ato.

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação, com eficácia após as alterações feitas pela empresa.

Jaboticabal, 26 de março de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ANEXO I
Definição dos usuários que estarão vinculados a cada unidade de tramitação, com o referido perfil, devendo estar ativa 

somente estas unidades aqui definidas:
1. Departamento de Administração
a. Eliana Martão Hernandes Moreira (authenticated, operador de modulo administrativo);
b. Odair Casari (authenticated, operador de modulo administrativo);
c. Natalia dos Santos Pinto Durante (authenticated);
d. Ivomar Gilberto Scarpim (authenticated).
2. Departamento Legislativo
a. Luiz Carlos dos Santos (authenticated, administrador);
b. Silvia Crisitna Mazaro Fermino (authenticated, operador de comissão, operador de matéria, operador de ordem do dia, ope-

rador de sessão plenária, operador de norma);
c. Denise Cardozo (authenticated, operador);
d. Andreia Cristina Manoel (authenticated, operador de comissão, operador de matéria, operador de ordem do dia, operador de 

sessão plenária, operador de norma);
3. Departamento Contábil e Financeiro
a. Maria Paula Thomaz Kawachi (authenticated);
b. Luiz Gustavo Perez Ferreira (authenticated);
c. Fabiana Motta dos Santos (authenticated);
d. Solange Mary Fernandes (authenticated)..
4. Departamento Jurídico
a. Leonardo Latorre Matsushita (authenticated, consulta modulo administrativo);
b. Raquel Sbardelotto Sanches (authenticated).
5. Imprensa
a. Ana Paula Topan Junqueira (authenticated);
b. Virginia Antonino (authenticated).
6. Controle Interno
a. Responsável (authenticated);
b. Membros (authenticated).
7. Comissão de Licitações
a. Presidente (authenticated);
b. Membros (authenticated).
8. Ouvidoria
a. Ouvidor(a) (authenticated);
9. Pregoeiro
a. Pregoeiro(a) (authenticated, operador de modulo administrativo).
10.Arquivo
11. Protocolo
a. Marcelo Henrique Magalhães (authenticated, operador de protocolo,
operador arquivo).
12.Comissões Permanentes (authenticated) - cadastrar de acordo com as
comissões permanentes do sistema.
13.Gabinete do Prefeito
a. Ivana Quintino (authenticated);
b. Mauricio Leopoldo Candido dos Reis (authenticated);
c. Emerson Rodrigo Camargo (authenticated, autor).
14.Gabinete Presidência
a. Presidente (authenticated, autor, consulta modulo administrativo);
b. Assessor da Presidência (assessor parlamentar, authenticated);
c. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
15.Mesa Diretora
a. Presidente (authenticated, autor, consulta modulo administrativo);
b. Vice Presidente (autor, authenticated);
c. 1º Secretário(a) (autor, authenticated);
d. 2º Secretário(a) (autor, authenticated).
16.Gabinete Daniel Rodrigues
a. Daniel Rodrigues (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
17.Gabinete Dr. Edu Fenerich
a. Dr. Edu Fenerich (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
18.Gabinete Dr. Mauro Cenço
a. Dr. Mauro Cenço (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
19.Gabinete Dra Andrea Delegada
a. Dra Andrea Delegada(autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
20.Gabinete Gilberto de Faria
a. Gilberto de Faria (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
21.Gabinete Gregório Casagrande
a. Gregório Casagrande (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
22.Gabinete Paulo Henrique
a. Dr. Paulo Henrique (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
23.Gabinete Pepa Servidone
a. Pepa Servidone (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
24.Gabinete Prof Jonas
a. Prof Jonas (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
25.Gabinete Profa Paula
a. Profa Paula (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
26.Gabinete Renata Assirati
a. Renata Aparecida Roncaglio Assirati (idem);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
27.Gabinete Ronaldinho
a. Ronaldinho (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
28.Gabinete Val Barbieri
a. Val Barbieri (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
                                                                                                  ANEXO II
Definição de como será a tramitação entre as unidades:
1. Departamento de Administração
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
n. Arquivo;
o. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
2. Departamento Legislativo
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;

f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
n. Arquivo;
o. Todas as Comissões Permanentes;
p. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
3. Departamento Contábil e Financeiro
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
n. Arquivo;
o. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

4. Departamento Jurídico
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
n. Arquivo;
o. Todas as Comissões Permanentes;
p. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

5. Imprensa
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

6. Controle Interno
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Imprensa;
i. Mesa Diretora;
j. Ouvidoria;
k. Pregoeiro;
l. Protocolo;
m. Arquivo;
n. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

7. Comissão de Licitações
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Imprensa;
i. Mesa Diretora;
j. Ouvidoria;
k. Pregoeiro;
l. Protocolo;
m. Arquivo;
n. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

8. Ouvidoria
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Imprensa;
i. Mesa Diretora;
j. Ouvidoria;
k. Pregoeiro;
l. Protocolo;
m. Arquivo;
n. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

9. Pregoeiro
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Imprensa;
i. Mesa Diretora;
j. Ouvidoria;
k. Pregoeiro;
l. Protocolo;
m. Arquivo;
n. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

10.Protocolo
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Imprensa;
i. Mesa Diretora;
j. Ouvidoria;
k. Pregoeiro;
l. Arquivo;
m. Todas as Comissões Permanentes;
n. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
a. Comissões Permanentes
a. Departamento Legislativo;
b. Departamento Jurídico;
c. Mesa Diretora;
d. Gabinete da Presidência;
e. Todas Comissões Permanentes.
b. Gabinete do Prefeito
a. Departamento Legislativo;
b. Gabinete da Presidência.
c. Gabinete Presidência
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
n. Arquivo;
o. Todas as Comissões Permanentes;
p. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
d. Mesa Diretora
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
o. Todas as Comissões Permanentes;
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 16, DE 24 DE MARÇO DE 2021 - Nomeia pregoeira e equipe de apoio da Câmara Municipal de Jaboticabal.
Nº 17, DE 26 DE MARÇO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no período de 01/04/2021 a 15/04/2021 

ao servidor MARCELO SCAVONI.

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 39/2021

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe 
confere a legislação vigente,

CONSIDERANDO que desde que tomou posse, a Mesa Diretora vem fazendo uma série de ajustes administra-
tivos na Casa, como o resgate de chefias, por necessidade de hierarquia dos órgãos púbicos, cujas escolhas foram feitas entre 
os servidores efetivos que passaram a acumular, além das suas atribuições de origem, outras determinadas pelas autoridades 
competentes conforme os respectivos atos;

CONSIDERANDO que os membros da Mesa Diretora, utilizando o Sistema Eletrônico de Controle de Processos 
para a tramitação de documentos e processos legislativos e administrativos da Casa, constataram a ausência de um ato normativo 
ou regulamentação quanto à tramitação e uso do sistema eletrônico implantado na Casa;

CONSIDERANDO que a ausência de normativas pode causar dúvidas sobre as tramitações, acessos e níveis 
de acessos conferidos aos usuários do Sistema Eletrônico de Controle de Processos, seja por parte dos vereadores, assessores e 
servidores efetivos da Câmara;

CONSIDERANDO a discricionariedade e necessidade de reorganização administrativa conforme os anseios des-
ta Mesa Diretora;

CONSIDERANDO que a organização administrativa demanda prioridades e particularidades, dentro das uni-
dades, tanto do ponto de vista hierárquico, organizacional e operacional, quanto da legalidade, respeitando sempre a legislação 
vigente;

CONSIDERANDO que para tal reorganização são necessárias novas configurações no Sistema Eletrônico de 
Controle de Processos, definindo todos os usuários, unidades e tramitação, e respectivos níveis de acesso, mantendo a celeridade 
e segurança das tramitações;

RESOLVE:
Art. 1º Ficam definidas as unidades de tramitação, com os respectivos usuários e o perfil de acesso, conforme o 

descrito no ANEXO I deste Ato.
Art. 2º Ficam definidas as tramitações entre as unidades conforme o descrito no ANEXO II deste Ato.
Art. 3º A Presidência nomeará servidor ocupante de cargo efetivo para o perfil de Administrador do Sistema 

Eletrônico de Controle de Processos, que somente poderá fazer qualquer alteração permitida pelo seu perfil mediante autorização 
escrita/expressa da Presidência.

Art. 4º A Presidência nomeará servidor ocupante de cargo efetivo para o perfil de Operador do Sistema Eletrônico 
de Controle de Processos, que somente poderá fazer qualquer alteração permitida pelo seu perfil mediante autorização escrita/
expressa da Presidência.

Art. 4º A Presidência encaminhará cópia do presente Ato para o Gestor da empresa contratada, para que realize 
todas as inclusões e alterações definidas neste Ato.

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação, com eficácia após as alterações feitas pela empresa.

Jaboticabal, 26 de março de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ANEXO I
Definição dos usuários que estarão vinculados a cada unidade de tramitação, com o referido perfil, devendo estar ativa 

somente estas unidades aqui definidas:
1. Departamento de Administração
a. Eliana Martão Hernandes Moreira (authenticated, operador de modulo administrativo);
b. Odair Casari (authenticated, operador de modulo administrativo);
c. Natalia dos Santos Pinto Durante (authenticated);
d. Ivomar Gilberto Scarpim (authenticated).
2. Departamento Legislativo
a. Luiz Carlos dos Santos (authenticated, administrador);
b. Silvia Crisitna Mazaro Fermino (authenticated, operador de comissão, operador de matéria, operador de ordem do dia, ope-

rador de sessão plenária, operador de norma);
c. Denise Cardozo (authenticated, operador);
d. Andreia Cristina Manoel (authenticated, operador de comissão, operador de matéria, operador de ordem do dia, operador de 

sessão plenária, operador de norma);
3. Departamento Contábil e Financeiro
a. Maria Paula Thomaz Kawachi (authenticated);
b. Luiz Gustavo Perez Ferreira (authenticated);
c. Fabiana Motta dos Santos (authenticated);
d. Solange Mary Fernandes (authenticated)..
4. Departamento Jurídico
a. Leonardo Latorre Matsushita (authenticated, consulta modulo administrativo);
b. Raquel Sbardelotto Sanches (authenticated).
5. Imprensa
a. Ana Paula Topan Junqueira (authenticated);
b. Virginia Antonino (authenticated).
6. Controle Interno
a. Responsável (authenticated);
b. Membros (authenticated).
7. Comissão de Licitações
a. Presidente (authenticated);
b. Membros (authenticated).
8. Ouvidoria
a. Ouvidor(a) (authenticated);
9. Pregoeiro
a. Pregoeiro(a) (authenticated, operador de modulo administrativo).
10.Arquivo
11. Protocolo
a. Marcelo Henrique Magalhães (authenticated, operador de protocolo,
operador arquivo).
12.Comissões Permanentes (authenticated) - cadastrar de acordo com as
comissões permanentes do sistema.
13.Gabinete do Prefeito
a. Ivana Quintino (authenticated);
b. Mauricio Leopoldo Candido dos Reis (authenticated);
c. Emerson Rodrigo Camargo (authenticated, autor).
14.Gabinete Presidência
a. Presidente (authenticated, autor, consulta modulo administrativo);
b. Assessor da Presidência (assessor parlamentar, authenticated);
c. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
15.Mesa Diretora
a. Presidente (authenticated, autor, consulta modulo administrativo);
b. Vice Presidente (autor, authenticated);
c. 1º Secretário(a) (autor, authenticated);
d. 2º Secretário(a) (autor, authenticated).
16.Gabinete Daniel Rodrigues
a. Daniel Rodrigues (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
17.Gabinete Dr. Edu Fenerich
a. Dr. Edu Fenerich (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
18.Gabinete Dr. Mauro Cenço
a. Dr. Mauro Cenço (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
19.Gabinete Dra Andrea Delegada
a. Dra Andrea Delegada(autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
20.Gabinete Gilberto de Faria
a. Gilberto de Faria (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
21.Gabinete Gregório Casagrande
a. Gregório Casagrande (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
22.Gabinete Paulo Henrique
a. Dr. Paulo Henrique (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
23.Gabinete Pepa Servidone
a. Pepa Servidone (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
24.Gabinete Prof Jonas
a. Prof Jonas (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
25.Gabinete Profa Paula
a. Profa Paula (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
26.Gabinete Renata Assirati
a. Renata Aparecida Roncaglio Assirati (idem);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
27.Gabinete Ronaldinho
a. Ronaldinho (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
28.Gabinete Val Barbieri
a. Val Barbieri (autor, authenticated);
b. Assessores Parlamentares (assessor parlamentar, authenticated).
                                                                                                  ANEXO II
Definição de como será a tramitação entre as unidades:
1. Departamento de Administração
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
n. Arquivo;
o. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
2. Departamento Legislativo
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;

f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
n. Arquivo;
o. Todas as Comissões Permanentes;
p. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
3. Departamento Contábil e Financeiro
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
n. Arquivo;
o. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

4. Departamento Jurídico
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
n. Arquivo;
o. Todas as Comissões Permanentes;
p. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

5. Imprensa
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

6. Controle Interno
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Imprensa;
i. Mesa Diretora;
j. Ouvidoria;
k. Pregoeiro;
l. Protocolo;
m. Arquivo;
n. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

7. Comissão de Licitações
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Imprensa;
i. Mesa Diretora;
j. Ouvidoria;
k. Pregoeiro;
l. Protocolo;
m. Arquivo;
n. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

8. Ouvidoria
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Imprensa;
i. Mesa Diretora;
j. Ouvidoria;
k. Pregoeiro;
l. Protocolo;
m. Arquivo;
n. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

9. Pregoeiro
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Imprensa;
i. Mesa Diretora;
j. Ouvidoria;
k. Pregoeiro;
l. Protocolo;
m. Arquivo;
n. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

10.Protocolo
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Imprensa;
i. Mesa Diretora;
j. Ouvidoria;
k. Pregoeiro;
l. Arquivo;
m. Todas as Comissões Permanentes;
n. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
a. Comissões Permanentes
a. Departamento Legislativo;
b. Departamento Jurídico;
c. Mesa Diretora;
d. Gabinete da Presidência;
e. Todas Comissões Permanentes.
b. Gabinete do Prefeito
a. Departamento Legislativo;
b. Gabinete da Presidência.
c. Gabinete Presidência
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
n. Arquivo;
o. Todas as Comissões Permanentes;
p. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
d. Mesa Diretora
a. Comissão de Licitação;
b. Controle Interno;
c. Departamento Contábil e Financeiro;
d. Departamento de Administração;
e. Departamento Jurídico;
f. Departamento Legislativo;
g. Gabinete da Presidência;
h. Gabinete do Prefeito;
i. Imprensa;
j. Mesa Diretora;
k. Ouvidoria;
l. Pregoeiro;
m. Protocolo;
o. Todas as Comissões Permanentes;

p. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
e. Gabinete Daniel Rodrigues
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
f. Gabinete Dr. Edu Fenerich
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
g. Gabinete Dr. Mauro Cenço
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
h. Gabinete Dra Andrea Delegada
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
i. Gabinete Gilberto de Faria
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
j. Gabinete Gregório Casagrande
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
k. Gabinete Paulo Henrique
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
l. Gabinete Pepa Servidone
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
m. Gabinete Prof Jonas
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
n. Gabinete Profa Paula
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
o. Gabinete Renata Assirati
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
p. Gabinete Ronaldinho
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.
q. Gabinete Val Barbieri
a. Departamento Contábil e Financeiro;
b. Departamento de Administração;
c. Departamento Jurídico;
d. Departamento Legislativo;
e. Gabinete da Presidência;
f. Imprensa;
g. Ouvidoria;
h. Protocolo;
i. Arquivo;
j. Todas as Comissões Permanentes;
k. Todos os Gabinetes dos Vereadores.

A causa espiritual da Pandemia (Texto 1) 

Quem me dera já ter al-
cançado uma evolução es-
piritual capaz de compreen-
der, plenamente os motivos 
que trouxeram a humani-
dade até este ponto... Para 
isso, teria de ter acesso à 
história milenar de todos os 
espíritos encarnados vincu-
lados – por compatibilida-
de fl uídico/energética – à 
Terra, mundo de expiação 
e provas. 

No Espiritismo, a defi ni-
ção de Deus é: “Inteligência 
Suprema do Universo, cau-
sa primária de todas as coi-
sas.” E, somente Deus por 
meio de Suas Leis Divinas, 
é capaz de tudo compreen-
der em origem e destinação. 

Mas, o Espiritismo nos 
traz conhecimentos que en-
sejam explicações a respeito 
da causa espiritual da Pan-
demia. Uma delas, é a apli-
cação, absolutamente justa, 
das Leis Divinas, que são 
Leis da Natureza. Muitos 
podem até conseguir fugir 
da Leis do Homens, mas, 
das Leis de Deus, ninguém. 
E isso independe de você 
acreditar ou não em Deus. 
Simplesmente É. E, sendo, 
não há como fugir da pró-
pria Consciência, onde elas 
estão gravadas como códi-
go Divino em nós.

No livro A Gênese, o 
quinto livro da codifi cação 
do Espiritismo, Allan Kar-
dec nos lembra o seguinte: 
“Em um mesmo sistema 
planetário todos os corpos 
que dele dependem reagem 
uns sobre os outros; todas 
as infl uências físicas dali 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli
são solidárias, e não há um 
só dos efeitos que vós desig-
nais sob o nome de grandes 
perturbações, que não seja 
a consequência do com-
ponente de infl uências de 
todo esse sistema.”

Mais à frente, ele comple-
ta: “A matéria orgânica não 
poderia escapar a tais infl u-
ências; as perturbações que 
ela sofre podem, portanto, 
alterar o estado físico dos 
seres viventes, e determinar 
algumas moléstias, COMO 
TODOS OS FLAGELOS 
são para a inteligência hu-
mana um estimulante que 
a impele, por necessidade, à 
pesquisa dos meios de com-
bate-las, e à descoberta das 
leis da natureza.” 

Fica claro que, pela for-
ma como nos relacionamos 
com o próximo, com a vida, 
impactamos uns aos outros 
e o ambiente que vivemos 
através do que pensamos, 
sentimos e fazemos. 

Crimes, vinganças, adul-
terações, levar vantagem, 
mentir pra obter vantagem, 
valorizar o dinheiro dei-
xando de lado afetos e valo-
res nobres, invejar, ter ciú-
me, desprezar o bem que se 
possa realizar, debochar do 
que é sagrado e importante, 
desrespeitar a vida, o pró-
prio corpo, priorizando o 
que é passageiro e efêmero; 
acreditar no uso da força, 
na intolerância; no poder 
do cargo e do recurso fi -
nanceiro; no sexo, no álcool 
como únicas formas de pra-
zer; no verniz social para 
conquistar simpatias em 
detrimento de fazer o que 
é certo; na relacionamento 

que não se honra... 
Tudo isso e muito mais 

– eu poderia fi car listando 
aqui... – compõe a psicos-
fera da Terra e traz con-
sequências para todo nós, 
incluindo a Pandemia que, 
cada vez mais, tem se mos-
trado uma oportunidade de 
educação para todos nós! 
Para alguns, a restrição fi -
nanceira, para outros, o ser 
amado que retorna ao Pla-
no Espiritual, para outro, a 
sobrecarga de trabalho... 

Para cada um, segundo 
a necessidade particular 
de aprendizado. Mas, para 
todos que podem: a opor-
tunidade de socorrer quem 
precisa. Sem dúvida, este 
momento é um celeiro de 
oportunidade para socor-
rer, amparar, ser útil. Se 
você pode, faça o bem. Essa 
é sua tarefa agora. 

Mas, por que tantas pes-
soas morrendo, inclusive 
pessoas tão boas? O que 
acontece com as pessoas 
que morreram de Covid? 
Por que Deus permite esse 
tipo de fl agelo? O que isso 
tem a ver com Transição 
Planetária? 

Vamos refl etir nas próxi-
mas semanas! Até lá!

********
PALESTRAS VIRTUAIS 

AO VIVO
Facebook.com/oconsola-

dorjaboticabal
Instagram.com/oconso-

lador.jaboticabal 
Estudo de O Livro dos 

Espíritos – terças, das 20 às 
21h

Comentário e Refl exão 
do Evangelho – sábados, 
das 18 às 18h30 

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

O Governo de São Paulo autorizou a liberação de mais R$ 
100 milhões para os setores mais afetados pela pandemia em 
novas linhas de crédito do Desenvolve SP e do Banco do Povo

Juntas, as duas institui-
ções fi nanceiras estaduais 
ofereceram R$ 2 bilhões 
durante a crise do corona-
vírus para suporte a empre-
endedores.

Com o novo anúncio, 
micro e pequenas empresas 
dos segmentos dos setores 
mais afetados terão uma 
linha especial de fi nancia-
mento via Desenvolve SP 
no valor de R$ 50 milhões, 
com prazo de pagamento 
de 60 meses, 12 meses de 
carência e taxa de juros de 
1% ao mês mais Selic, além 
da dispensa de Certidão 
Negativa de Débitos.

Os benefícios serão ofe-
recidos a partir do dia 31 de 
março no site www.desen-
volvesp.com.br. Clientes com 
empréstimos antigos no De-
senvolve SP também serão 
benefi ciados com adiamento 
de até três meses para paga-
mento de prestações.

Outros R$ 50 milhões se-
rão oferecidos pelo Banco 
do Povo em microcrédito 
para capital de giro. O li-
mite será de até R$ 10 mil, 
com taxa de juros de 0% a 
0,35% ao mês, carência de 
seis meses e prazo para pa-
gamento de até 36 meses. 
Os empréstimos podem 
ser solicitados no site www.
bancodopovo.sp.gov.br.

Fonte: Governo de SP
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Com a participação de 
dez artistas da cena cultural 
jaboticabalense, a I Bienal 
Virtual de Arte e Cultura 
de Jaboticabal inaugurou 
na noite de 23 de março, a 
Exposição de Artes Plásti-
cas e Visuais que reúne dez 
nomes da cena cultural da 
cidade.

A Exposição reúne artis-
tas nascidos ou que vivem 
e produzem em Jabotica-
bal: Alex do Santos, Blanco, 
Douglas Okada, Gustavo 
Bissoli, Esmeralda Demat-
tê, Leonilda Santos, Mirtha 
Sandoval, Romão, Waldir 
Vicente, Zezo.  Alguns deles 
têm obras em exposições 
permanentes em museus do 
exterior.

A exposição foi aberta 
após a Roda de Conver-
sa sobre Artistas da Cena 

Cultural Jaboticabalense e 
a Atemporalidade da Arte 
que reune o curador de 
Artes Plásticas e Visuais 
da Bienal, André Felipe 
Maria e a professora Da-
niela Ramos. Formada em 
Artes Plásticas pela Uni-
versidade Estadual Pau-
lista (Unesp/Bauru), Da-
niela é mestra em Imagem 
e Som pela Universidade 
Federal de São Carlos, 
professora e pesquisado-
ra em Crítica de Processo 
Criativo.

A programação 100% 
online e gratuita pode ser 
acompanhada do site da 
Bienal: www.ajcultura.com.
br e também pelas mídias 
sociais. A programação 
prossegue até o dia 30 de 
abril.

A realização da Bienal é 

Obras de dez artistas plásticos já podem ser visitadas 
na I Bienal Virtual de Arte e Cultura de Jaboticabal

da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Es-
tado de São Paulo por meio 
do Programa de Ação Cul-
tural – ProAC LAB e da 
Secretaria de Cultura do 

Ministério do Turismo do 
Governo Federal. A Asso-
ciação Jaboticabalense de 
Cultura – AJC é a propo-
nente e responsável pelo 
evento. 


