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“Proteger as pessoas é a nossa missão”: Vereadora e 
Presidente Renata Assirati destaca a importância dos 

Policiais Civis e Militares para a população de Jaboticabal
Nesta semana, 25 de 

agosto, foi comemorada 
uma data muito impor-
tante, o Dia do Soldado. 
Um momento de desta-
car os nobres guerrei-
ros que estão sempre 
preparados para aten-
der os chamados, as 
emergências e proteger 
cada cidadão brasileiro.

A Vereadora e Presi-
dente da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
Renata Assirati,  apro-
veitando a data tão im-
portante, homenageia 
todos os profi ssionais 
da área de Jaboticabal e 
do estado de São Paulo.

Vindo de uma família 
de militares, o pai  Sar-
gento Ivo Roncaglio (in 
memorian), e a irmã, 
a Cabo Rosilaine Ron-
caglio (na ativa), Rena-
ta Assirati reconhece, 
como todo cidadão, a 
importância de Policiais 
Civis e Militares para 
manter a ordem e os 
cuidados com as pes-
soas, os bens materiais, 
entre outros.

“Temos que reconhe-
cer cada profi ssional 
que dedica sua vida 
para garantir a segu-
rança de todos. É uma 
honra fazer parte de 
uma família de militares 
e reconheço o amor e 
a dedicação que todos 
têm pela profi ssão. São 

Renata Assirati com Capitão Tayar
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curso para adolescentes em cumprimento 
de medidas socioeducativas

Na segunda-feira 
(24/08) aconteceu na 
Escola Estadual Auré-
lio Arrôbas Martins, o 
“Estadão”,  a abertura 
do curso para ado-
lescentes em cum-
primento de medidas 
socioeducativas, pro-
grama que substitui a 
medida de Prestação 
de Serviço à Comuni-
dade, que foi suspen-
sa no início da pande-
mia. Participaram da 
abertura o Dr. Carlos 
Macayochi, Promo-
tor de Justiça; o Prof. 
Emerson Camargo, 
prefeito de Jabotica-
bal, Luciana Bergo, 
secretária de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, o capi-
tão Leonardo Tayar, 
comandante da PM 
Jaboticabal e funcio-
nários do Centro de 

Referência Especia-
lizado de Assistência 
Social (CREAS), que 
são os responsáveis 
pela execução das 
medidas socioeduca-
tivas no Município.

O programa prevê 
a realização de diver-
sas palestras para 
os adolescentes que, 
após este ciclo de 
encontros, serão en-
caminhados para um 
curso profissionali-
zante, visando gerar 
novas possibilidades  
e potencializar novas 
perspectivas de futu-
ro.

“É preciso sempre 
olhar com carinho 
para os jovens da me-
dida socioeducativa. 
Precisamos protegê-
-los e oferecer bons 
caminhos. Eles pos-
suem uma vida intei-

ra pela frente e nosso 
papel é garantir que 
eles tenham acesso 
à educação que lhes 
possibilite encontrar 
um emprego, amadu-
recer, ter uma vida 
digna e repleta de 
possibilidades. Quan-
do ajudamos estes 
jovens a transforma-
rem suas vidas, esta-
mos promovendo não 
apenas eles e suas fa-
mílias, mas tornando 
muito melhor a nossa 
sociedade”, enfatizou 
a secretária Luciana 
Bergo.

A primeira palestra 
foi ministrada pelo 
promotor Dr. Carlos 
Macayochi, que mi-
nistrou sobre a pre-
venção ao uso de dro-
gas, explicando sobre 
os riscos que envol-
vem o vício. Outros te-

mas serão abordados 
nas próximas pales-
tras, que acontecerão 
semanalmente, por 
exemplo, o papel da 

Polícia Militar na pre-
venção da violência e 
práticas infracionais; 
prevenção de DST’s 
e gravidez na adoles-

cência e também a im-
portância do esporte 
como fator de trans-
formador social.

homens e mulheres que 
dão suas vidas a cada 
pessoa”, destaca Rena-
ta Assirati.

A presidente comenta 
também um pouco so-
bre sua origem e o orgu-
lho de ser fi lha e irmã de 
policiais militares. “Sou 
fi lha de policial militar. 
Tenho muito orgulho do 
meu pai. Sou a fi lha mais 
nova e uma de minhas 
irmãs também é policial 
militar. Tenho muito or-
gulho dessa família e da 
profi ssão que eles esco-
lheram. Tenho certeza 
que a vocação da famí-
lia é cuidar de pessoas. 
É realmente uma família 
cuidadora de pessoas 
e tenho muito orgulho 
disso tudo”, fala Rena-
ta Assirati emocionada, 
como uma forma de ho-
menagear todos os poli-
ciais militares e civis.

Embora, muitas ve-
zes, o trabalho das polí-
cias não seja reconheci-
do pela população, são 
homens e mulheres que 
decidiram, como profi s-
são, dar a vida a outras 
pessoas. Nas diversas 
apreensões ao tráfi co, 
tentativas de assassi-
natos que por diversas 
vezes protegem suas 
vítimas, roubos, furtos, 
entre outros, além do 
trabalho comunitário, 
devem ser honrados a 
todo o instante.

“Nesta semana tive-
mos uma apreensão de 
drogas muito grande 
em nosso município. As 
Polícias Civil e Militar 
de Jaboticabal foram 
atuantes e parabeni-
zo cada profi ssional da 
nossa cidade, em nome 
do Capitão Leonardo 
Frederico Tayar Lui, co-

mandante da 2ª Compa-
nhia da PM de Jabotica-
bal, parabenizo todos os 
membros da Polícia Mi-
litar e ao Delegado Dr. 
Osvaldo José da Silva, 
representando todos 
os profi ssionais civis do 
município.   Vocês estão 
de parabéns”, fi naliza 
Renata Assirati.

Dr. Osvaldo José da Silva  - Foto Ana Paula Jun-
queira / CMJ

Renata Assirati com Elisângela Lima

Sargento Ivo Roncaglio (in memorian) e a  Cabo 
Rosilaine Roncaglio (na ativa)
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Políticas públicas para LGBTQIA+ será tema de 
audiência pública na Câmara Municipal de Jaboticabal

A Comissão de Di-
reitos Humanos e da 
Cidadania (CDHC) da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, presidi-
da pelo vereador Prof. 

Jonas (Republicanos), 
promove na próxima 
quarta-feira (01/09), 
a partir das 19 horas, 
no Plenário da Casa, 
uma audiência públi-

ca para a discussão 
de políticas públicas 
para a população 
LGBTQIA+ no âmbito 
do município. Confor-
me o Ato da Presidên-
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Padre Adilson Vieira recebe outorga de 
Título de Cidadão Jaboticabalense

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal entre-
gou o Título de Cida-
dão Jaboticabalense 
ao Padre Adilson Viei-
ra na noite de domingo 
(22/08). O ato solene 
ocorreu logo após o 
término da missa do-
minical, celebrada es-
pecialmente pelo Bispo 
Dom Eduardo Pinheiro 
da Silva, na Igreja San-
ta Teresa de Jesus.

A entrega da honra-
ria se deu em cumpri-
mento ao Decreto Le-
gislativo nº 736 de 18 
de setembro de 2019, 
aprovado por unanimi-
dade pela Câmara Mu-
nicipal, de autoria do 
então vereador na Le-
gislatura 2017/2020, 
João Bassi. O título de 
cidadão equipara a 
pessoa homenageada 
a uma adoção ofi cial, e 
é concedida a pessoas 
que, reconhecidamen-
te, tenham prestado 
serviços relevantes ao 
Município.

A presidente do Po-
der Legislativo abriu o 
ato solene. “Em nome 
da Câmara Munici-
pal quero agradecer a 
oportunidade de reali-
zarmos esta tão linda 
e justa homenagem ao 
Padre Adilson. Agrade-
ço também o carinho 

de todos nesta linda 
missa. Este é um dia 
muito especial a todos 
nós, pois recebemos o 
nosso querido Padre 
Adilson como Cidadão 
Jaboticabalense. Um 
orgulho para a nossa 
cidade. Parabéns ao 
Padre Adilson Vieira 
pelo título e a todos os 
organizadores da mis-
sa e do ato solene. Foi 
realmente uma noite 
muito especial”, dis-
correu Renata Assira-
ti.

“Nós sabemos que 
o Padre Adilson é de 
Graça. Nós sabemos 
que ele é ombro amigo. 
Nós sabemos que ele 
é exemplo, então essa 
leitura que foi feita aí 
[referência à biografi a 
do homenageado lido 
durante a solenida-
de] mostra a grandio-
sidade desse homem 
de Deus para ajudar 
a todos nós. Parabéns 
Padre Adilson. É com 
muita honra que eu 
entrego essa honraria 
ao senhor”, manifestou 
João Bassi.

Na sequência, Pa-
dre Adilson recebeu o 
diploma das mãos do 
autor da propositura 
e enalteceu o traba-
lho desenvolvido junto 
à comunidade e à Pa-

róquia Santa Teresa 
de Jesus: “A gente se 
alegra extremamente, 
porque é um ato de re-
conhecimento do tra-
balho que foi realizado 
aqui na cidade de Jabo-
ticabal. Esse Título não 
é só para mim, e sim, 
para todos nós como 
Igreja, como comuni-
dade. Trabalhando du-
rante esse tempo, con-
seguimos dar alguns 
passos em direção ao 
social da cidade. Prin-
cipalmente trabalhan-
do dentro da Igreja. 
E não podemos nos 
esquecer: aquilo que 
você faz para o próxi-
mo é baseado no amor 
que você tem para com 
Deus. Agora sou ver-
dadeiramente cidadão 
Jaboticabalense e per-
tenço a essa cidade! 
Faço parte dessa rea-
lidade, estou extrema-
mente honrado, muito 
feliz com isso. Agrade-
ço mais uma vez a to-
dos e de modo especial 
a minha Paróquia de 
Santa Teresa de Jesus, 
que me acolheu super 
bem e que embarcou 
comigo nessa viagem 
tão importante duran-
te esse tempo que nós 
estamos juntos”, dis-
correu o homenagea-
do.

cia nº 23/2021, a au-
diência já pode contar 
com a presença físi-
ca de público, e terá 
transmissão ao vivo 
pela página da Câma-
ra no Facebook (ht-
tps://www.facebook.
com/CamaraJaboti-
cabal).

“Em decorrência 
dos acontecimentos 
das últimas semanas 
na cidade, e do trata-
mento recebido tanto 
pelo tema quanto pela 
população LGBTQIA+ 
em si, tratamento 
esse que reverberou 
mais uma vez ódio e 
repulsa, torna-se de 
suma importância 
essa audiência. Sua 
importância consiste 
na demarcação, em 
território político e 
social, de nossas pau-

tas e nossas lutas”, 
pontuou em sua rede 
social a vereadora 
Profa. Paula (PT), que 
integra a CDHC. Re-
centemente a parla-
mentar viu um projeto 
de sua autoria (PL nº 
60/2021), relacio-
nado ao público LGB-
TQIA+, ser arquivado 
após a maioria dos 
vereadores acatar o 
parecer contrário à 
matéria emitido pela 
Comissão de Justiça e 
Redação da Casa.

Para a vereadora, o 
momento é importan-
te para a discussão 
do tema. “Não pode-
mos assistir à reação 
de aversão ao proje-
to e ficarmos inertes. 
Ficou bastante cla-
ro para nós que há 
uma dificuldade de 

aceitação e respeito 
para com a comuni-
dade LGBTQIA+, que 
dificilmente é repre-
sentada na Casa de 
Leis. Trazer o debate 
à tona, foi importante 
para fazermos esse 
diagnóstico. O que 
nos compete, agora, 
é avançar no diálogo 
com a sociedade para 
pensarmos numa 
construção política 
que represente todas 
as pessoas, respei-
tando a diversidade 
que somos”, destacou 
Profa. Paula.

A Comissão de Di-
reitos Humanos e da 
Cidadania ainda é for-
mada pelos membros 
Dra. Andréa Delegada 
(PSC), Dr. Mauro Cen-
ço (PODE) e Val Bar-
bieri (PRTB).

O prefeito Emerson 
Camargo, o Bispo Dom 
Eduardo e a represen-
tante da comunida-
de, Izabel Del Vecchio, 
também fi zeram seus 
pronunciamentos pa-
rabenizando Padre 
Adilson. A íntegra dos 
discursos pode ser as-
sistida pelo Facebook 
da Paróquia Santa Te-
resa de Jesus.

Participaram do ato, 
além da presidente 
da Câmara Munici-
pal, Renata Assirati, 
do prefeito Municipal 
Emerson Camargo e 
do ex-vereador João 
Bassi, os vereadores 
Ronaldinho e Gregório 
Casagrande, o vice-

-prefeito, Nelson Gime-
nez e família, padres 
de outras paróquias e 
lideranças cristãs de 
outras ordens e con-
gregações religiosas, 
como o pastor Gideoni.

Padre Adilson, agora 
cidadão jaboticabalen-
se, é natural de Rosá-
rio do Ivaí (PR), onde 
nasceu no dia 26 de 
abril de 1978. Foi o pri-
meiro fi lho de Luiz Car-
los Vieira e Neli Apare-
cida Vieira.

O sacerdote iniciou 
sua vida cristã ao ser 
batizado na Igreja Ma-
triz de nossa Senho-
ra do Rosário, em sua 
terra natal. Mudou-se 
com a família para Ta-

quaritinga ainda crian-
ça, onde cursou ensino 
fundamental, médio e 
ensino técnico para 
o Magistério. Cursou 
também Teologia no 
Instituto Católico de 
Estudos Superiores do 
Piauí, em Teresina (PI), 
além do Curso Prope-
dêutico no Seminário 
Frei Santo Antônio, em 
Monte Alto. Em 2002 
ingressou no Seminá-
rio Diocesano Nossa 
Senhora do Carmo, de 
Jaboticabal, e desde 
então segue atuante 
na vida católica cristã.

A galeria de fotos 
está disponível no Fa-
cebook da Câmara de 
Jaboticabal.

CRECHE MARIA DO 
CARMO ABREU SODRÉ

   Avenida General Osório, 1540, fone (16) 3202-51-26 – 
CEP 14871-070 – Jaboticabal – CNPJ 51.803.971/0001-
00 – email: crecheabreusodre@hotmail.com

  
  Pelo presente edital, fi cam convocados todos os 

senhores(as) associados(as) da Creche Maria do Car-
mo Abreu Sodré de Jaboticabal, para comparecerem à 
assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 
03/09/2021 às 19 h em sua sede à Avenida General Osó-
rio nº 1540, bairro Sorocabano, nesta cidade de Jabotica-
bal/SP, a fi m de procederem com:

-  recomposição do quadro de diretores 

Jaboticabal, 28 de Agosto de 2021.
Desiree Mabardi Khouri

Presidente

A GAZETA
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO DE PESSOAL  JULHO DE 2021

CARGO TIPO DE CARGO MATRÍCULA NOME SALÁRIO BASE

VEREADOR AGENTES POLÍTICOS

40
60

1240
41

1196
51

1235
56

1236
1192
1239
1238
1237

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
ANDREA CRISTIANE F. DE SOUZA NOGUEIRA
ANTÔNIO GREGÓRIO R. CASAGRANDE 
CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
DANIEL GONÇALVES RODRIGUES
GILBERTO DE FARIA
JONAS ALEXANDRE DA SILVA
MAURO HENRIQUE CENÇO
PAULA FARIA DIAS
PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
RONALDO PERUCI
VALERIA BARBIERI

R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03

CARGO DE 
CARREIRA

AGENTE CONTÁBIL E FINANCEIRO 1170 LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREIRA R$ 10.587,03

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1177 ELIANA MARTÃO HERNANDES MOREIRA R$ 10.194,39

AGENTE LEGISLATIVO 1087 LUIZ CARLOS DOS SANTOS R$ 11.269,85

1137 SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO R$ 14.219,11

AGENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 1166 ANA PAULA TOPAN JUNQUEIRA R$ 10.356,31

AGENTE DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS 1091 ODAIR CASARI R$ 12.878,87

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JURÍDICO 1175 RAQUEL SBARDELOTTO SANCHES R$ 5.582,48

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ÁREA 
DE CONTROLE DE PROCESSOS

1173 MARCELO HENRIQUE MAGALHÃES R$ 4.600,90

ASSISTENTE CONTÁBIL E FINANCEIRO 1015 FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO R$ 7.977,16

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1174 NATÁLIA DOS SANTOS PINTO DURANTE R$ 4.822,10

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO

1216 VIRGINIA APARECIDA ANTONINO R$ 4.772,99

ASSISTENTE LEGISLATIVO
1086 ANDREIA CRISTINA MANOEL R$ 6.160,81

1085 DENISE CARDOZO R$ 6.995,39

ATENDENTE 1035 SOLANGE MARY FERNANDES R$ 5.605,24

ATENDENTE DE INFORMÁTICA 1164 ALEX FELICIO DE LIMA R$ 4.031,60

AUXILIAR DE INFORMÁTICA 1084 IVOMAR GILBERTO SCARPIM R$ 7.338,75

CONTABILISTA 1083 MARIA PAULA THOMAZ KAWASHI R$ 15.563,50

ENCARREGADO DE ZELADORIA E 
MANUTENÇÃO

1016 HOMERO MARCIANO DA SILVA R$ 9.774,01

MOTORISTA

1154 GILMAR APARECIDO DA SILVA R$ 11.198,72

1036 MAURO IVO ASSINE R$ 6.009,27

1221 MAYKON CAETANO DA COSTA R$ 4.281,93

1088 SERGIO LUIS GARCIA R$ 4.823,87

PROCURADOR JURÍDICO 1220 LEONARDO LATORRE MATSUSHITA R$ 14.985,31

RECEPCIONISTA 1034 ROBERTA LUCAS SCATOLIM R$ 5.475,55

SERVENTE

1032 CARINA MOREIRA R$ 3.832,79

1181 LARISSA SCATTOLIN MARTINS AGUIAR R$ 1.782,01

1217 NAYARA FERREIRA DA SILVA LEITE R$ 1.918,96

1008 SUELI DE FÁTIMA GROTTA R$ 3.884,14

VIGIA

1065 CLAYTON BARONE R$ 4.357,27

1003 MARCELO SCAVONI R$ 9.725,08

1064 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA R$ 5.916,68

1095 SERGIO APARECIDO MOITEIRO R$ 5.765,22

CARGO EM 
COMISSÃO

ASSESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 66 ROBERTO ALESSANDRO RAYMUNDO R$ 3.015,80

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA 1241 SIMONY FRANCIOSI R$ 3.837,95

ASSESSOR DE GABINETE

1102 ABEL APARECIDO ZIVIANI R$ 3.015,80

1245 ADÊNIA MAYARA BATISTA GERALDO R$ 3.015,80

1256 ALAIRCE DO SOCORRO ARAUJO R$ 3.015,80

1226 ALINE ROBERTA VASQUES DONADON R$ 3.015,80

1257 ALISON HENRIQUE DA SILVA GIZ R$ 3.015,80

1210 ANDERSON LUIZ RENZI R$ 3.015,80

1258 ANGELO MARIOTTO CARUSO R$ 3.015,80

1189 DOUGLAS CICERO LEODENE CARDOSO DA SILVA R$ 3.015,80

1265 ENILUCIA BORGES DE SOUSA JOAQUIM R$ 3.015,80

1255 GILBERTO ANTONIO COMAR JUNIOR R$ 3.015,80

1242 GIZELLA VERARDINO BELLODI FERREIRA R$ 3.015,80

1259 GONÇALO PEREIRA GUEDES R$ 3.015,80

1212 HENRIQUE TEL MORETTI R$ 3.015,80

1252 ISABELA SALAZAR R$ 3.015,80

1267 JAIRO TEIXEIRA R$ 3.015,80

1132 JOÃO LUIZ GOMES MARCIANO DA SILVA R$ 3.015,80

1249 JOICE FRANCIELLI NUNES BORGES DOS SANTOS R$ 3.015,80

1262 JOSE LUIS MOITEIRO R$ 3.015,80

1244 LILIAN ROSA MARTINS R$ 3.015,80

1264 LUIZ GUSTAVO CARMELO R$ 3.015,80

1248 MARCOS PAULO DA SILVA R$ 3.015,80

1149 MARIO CESAR DE OLIVEIRA LAFFRANCHI R$ 3.015,80

1253 MATHEUS ANDERSON BOTELHO R$ 3.015,80

1247 MATHEUS DACAL SEGUIM AMANCIO R$ 3.015,80

1251 MATHEUS YAMAZAKI ANDRADE R$ 3.015,80

1250 PATRICIA APARECIDA RIZZO MORAES R$ 3.015,80

1246 PATRICIA LAIS DOS REIS R$ 3.015,80

1266 POLIANA BARBOSA TALIBERTI R$ 3.015,80

1263 WILLIAM ARRUDA ZANNI R$ 3.015,80

PORTARIAS

Nº 35, DE 24 DE AGOSTO DE 2021 - DECRETA Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 06 de setembro de 
2021.

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 04/2021
CONTRATO Nº 06/2020
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: LEBRÃO DE BARROS & CALEGARI LTDA
FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 231/2021 – Dispensa nº 33/2020
OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 06/2020 pelo prazo de 12 (doze) meses, o qual tem por objeto a contrata-
ção de empresa para fornecimento de links de internet em fibra óptica.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 4.976,40 (quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), sendo 12 (doze) 
parcelas iguais e sucessivas de R$ 414,70 (quatrocentos e catorze reais e setenta centavos).
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 10/07/2021

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 07/2021
CONTRATO Nº 08/2017
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP
FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso II da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 228/2021 - Pregão Presencial nº 07/2017
OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 08/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, o qual tem por objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de implantação, organização, gerenciamento e administração de Sistema de Cartão Alimenta-
ção Eletrônico em conformidade com as especificações constantes no edital de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 07/2017.
REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA: Taxa de Administração negativa equivalente a 2,69% sobre o montante total dos créditos 
disponibilizados.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 28/08/2021

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 09/2021
CONTRATO Nº 25/2018
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA - EPP
FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 229/2021 – Pregão Presencial nº 03/2018
OBJETO: Prorrogação pelo prazo de 12 (doze) meses do Contrato Administrativo 
nº 25/2018, o qual tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de 
solução informatizada de gestão pública, nos termos da cláusula primeira do citado 
instrumento, com aplicação de desconto no importe de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor total do aditivo.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 129.614,04 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e 
quatorze reais e quatro centavos), sendo 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de 
R$ 10.801,17 (dez mil, oitocentos e um reais e dezessete centavos).
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 16/08/2021

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 03/2.021 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço 
por item, para Registro de Preços, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À CON-
TRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICRO-
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS para aquisição de placas e 
medalhas para honrarias, conforme especificações constantes do Anexo I.
O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, durante seu expediente normal, respeitados os atos normativos vigen-
tes no contexto da pandemia, ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.
Recebimento das Propostas: Dia 14/09/2021, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 14/09/2021, após o final da entrega dos envelopes e cre-
denciamento.

Onde encontrar forças para recomeçar?

No Evangelho Segundo 
o Espiritismo, Capítulo IX – 
Bem-aventurados os man-
sos e pacífi cos, no item 7, um 
Espírito Amigo escreve: “A 
vida é difícil, bem o sei, cons-
tituindo-se de mil bagatelas 
que são como alfi netadas e 
acabam por nos ferir.”

Como acontece por todo o 
Evangelho, Espíritos de alta 
envergadura moral inter-
pretam as palavras de Jesus 
nos trazendo compreensão 
e validando tudo o que senti-
mos. Afi nal, o Espiritismo é O 
Consolador Prometido e não 
o cobrador prometido. 

Há muitos de nós, Espíri-
tas, que, esquecidos disso, 
apenas dizem: ‘você deve 
estar pagando algo’ ou 
‘você tem que sofrer pra 
pagar’ ou ‘aguenta agora 
que na próxima encanação 
você não precisa mais pas-
sar por isso ou estar com 
essa pessoa’... Esta é uma 
compreensão muito distor-
cida do que traz a Doutrina 
Espírita. Quando se coloca 
algo assim, esquece-se que 
a Lei de Deus é Lei de Jus-
tiça, Amor e Caridade e que 
o Amor é o meio e o fi m de 
tudo. 

Mas, então, como lidar 
com tanta dor? Como com-
preender tantas ‘pancadas’ 
da vida? E, o principal: como 
encontrar forças para re-
começar depois da tempes-
tade? Seguindo o mesmo 
trecho do Evangelho, o Es-
pírito Amigo continua: “Mas 
é necessário olhar para os 
deveres que nos são impos-
tos, e para as consolações 
e compensações que ob-
temos, pois então veremos 
que as bênçãos são mais 
numerosas que as dores. 
O fardo parece mais leve 
quando olhamos para o alto, 
do que quando curvamos a 
fronte para a terra.”

Trazendo apenas algu-
mas das infi nitas possibi-
lidades de interpretação e 
consolo nessas palavras, 
penso que elas nos pedem: 
olhe ao redor, cumpra com 
os deveres que lhe cabem 
– começando pelos mais 
simples e corriqueiros; re-
conheça o valor das pesso-
as que te fazem bem, que 
gostam de você; valorize 
esses corações afetuosos 
ao invés de fi xar em quem 
não lhe quer bem e lhe fez 
o mal; diariamente, tire dois 
ou pelo menos um momen-
to para agradecer ao que 
Deus confi a a você: a vida, 
as pernas, olhos, respira-
ção, mãos... Agradeça, em 
prece, as pequenas e gran-
des bênçãos; faça o máximo 
de bem a quantas pessoas 
for possível ao alcance dos 
seus braços, condições e 
possibilidades (vale a pa-
lavra, o ouvido, o trabalho 
voluntário, a xícara de café 
servida com carinho, a pala-
vra e a presença gentil den-
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tro do seu lar, no trabalho, 
no trânsito, por onde quer 
que você vá...)

E olhe com esperança 
para frente! A vida não co-
meça no berço e não termina 
no túmulo. Cumprindo o seu 
dever, um dia compreende-
rá a fi nalidade útil de tudo. E 
lembre-se: você nunca está 
sozinho. Como diz Eurípedes 
Barsanulfo: ‘Invisibilidade 
não signifi ca ausência.’ Há 
Espíritos que o amam muito, 
muito muito! Que zelam por 
você e estão prontos a aju-
dar, inspirando a solução 
de situações que parecem 
– apenas parecem – insolú-
veis. Eles aguardam apenas 
que você ore, vigie, cumpra 
seu dever, faça a sua parte, 
confi e, e tudo fi cará bem.

Encerro a coluna des-
ta semana com a querida 
Irmã Scheilla e um trecho 
de mensagem que se cha-
ma Esperança: “Hoje, bato 
à sua porta. Não me recu-
se morada em seu coração. 
Onde chego, renovo os pen-
samentos e vivifi co a cer-

teza no futuro melhor. Sou 
irmã do otimismo e fi lha da 
confi ança em Deus. Agora, 
sou também sua irmã. Dê-
-me sua mão. Venha comigo. 
Meu nome é ESPERANÇA.”

********
VIBRAÇÕES DO PASSE E 

PARA FLUIDIFICAÇÃO DA 
ÁGUA

Lives: terças às 20h e sá-
bados às 18h

Facebook.com/oconsola-
dorjaboticabal

Instagram.com/oconso-
lador.jaboticabal 

Estudo de O Livro dos Es-
píritos – terças, das 20 às 
21h

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

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e 
Telefônicas LTDA. está abrindo processo sele-
tivo para portadores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão 
enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.
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