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Jaboticabal
GAZETA

Renata Assirati viaja a Brasília em busca 
de verbas para Jaboticabal

Nesta semana, a 
presidente do Legis-
lativo, Renata Assi-
rati, esteve presente 
em Brasília – DF, na 
companhia do prefei-
to Emerson Camargo 
e do secretário de Go-
verno, Rodrigo Mano-
lo, com o objetivo de 
atender uma grande 
demanda de pedidos 
para o município. 

Eles estiveram no 
Senado Federal e na 
Câmara dos Deputa-
dos completando a 
agenda de reuniões, 

pedidos e contatos 
para possíveis parce-
rias e aprovações de 
verbas parlamenta-
res.

Seguindo a agenda 
em Brasília, a presi-
dente Renata Assirati, 
solicitou um pedido de 
emenda parlamentar 
de custeios em prol 
do Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel 
- HMSI e APAE para 
o Deputado Federal 
Marcio Tadeu de Le-
mos (PSL).  

Na oportunidade, 

também estiveram 
com o Deputado Sa-
muel Moreira, o Se-
cretário de Sanea-
mento Nacional Pedro 
Maranhão, a diretora 
do Departamento de 
Repasses a Projetos 
Helena Buys da Silva, 
para o acompanha-
mento do pedido re-
alizado para o Poço 
Profundo Guarani, em 
Jaboticabal. 

Outro encontro 
aconteceu com o De-
putado Federal Ar-
naldo Jardim (Cida-
dania), onde recebeu 
das mãos da presi-
dente, um pedido para 
emenda parlamen-
tar de custeio para 
a APAE - Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Jabo-
ticabal. Este ofício foi 
solicitado juntamente 
com a vereadora Val 
Barbieri. 

“Tivemos diversos 
encontros e oportu-
nidades excelentes 
de parcerias e con-
tatos na viagem que 
realizamos a Brasí-
lia. Solicitamos ver-
bas parlamentares 
importantes para a 
nossa Jaboticabal”, 
destaca a presidente 
Renata Assirati. 

Além destas reu-

niões, a presidente, 
visitou o Gabinete do 
PSC e lideranças po-
líticas. “Estamos tra-

balhando bastante e 
de mãos dadas por 
Jaboticabal. Aguar-
damos os pedidos so-

licitados. Vamos tor-
cer para que tudo dê 
certo”, fi naliza Rena-
ta Assirati.
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Plenário aprova LDO para 2022 e mais seis projetos 
em sessões ordinária e extraordinária

Os vereadores apro-
varam por unanimida-
de, em sessão ordiná-
ria na segunda-feira 
(04/10), o projeto da 
Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) do Mu-
nicípio de Jaboticabal 
(PL nº 91/2021) para 
2022, de autoria do Po-
der Executivo.

A matéria chegou a 
receber duas emendas, 
da vereadora Profa. 
Paula (PT), que pedia 
remanejamento orça-
mentário do Departa-
mento de Comunicação 
Social para o de Prote-
ção Especial (Emenda 
nº 1), e do Departamen-
to de Vigia Patrimo-
nial e Apoio Logístico 
para o Fundo Municipal 
de Assistência Social 
(Emenda nº 2), que por 
fi m acabaram derru-
badas em plenário por 
maioria (votaram fa-
voráveis às emendas 
a autora, além dos ve-

readores Dra. Andréa 
Delegada (PSC) e Pepa 
Servidone(DEM)).

De acordo com o tex-
to aprovado, que esta-
belece as prioridades 
da Administração para 
o ano que vem, a previ-
são é de que o Governo 
Municipal tenha um or-
çamento líquido de R$ 
336 milhões para o ano 
que vem, uma redução 
de 5,42% se comparado 
ao exercício de 2021. 
Agora, a LDO servirá 
de base, junto com o 
Plano Plurianual (PPA), 
para a elaboração da 
Lei Orçamentária Anu-
al (LOA), que deve ser 
apresentada na Câ-
mara até o dia 31 de 
outubro e votada pela 
Casa antes do recesso 
parlamentar do fi nal do 
ano, com início previsto 
no dia 23 de dezembro 
conforme manda o Re-
gimento Interno.

SESSÕES EXTRA-

ORDINÁRIAS – Outros 
seis projetos foram 
apreciados em ses-
são extraordinária e 
igualmente aprovados 
por unanimidade. São 
eles: Projeto de Lei nº 
85/2021, de autoria 
do vereador Dr. Mauro 
Cenço (PODE), que de-
nomina de “Professor 
Waldemar Martins” o 
Centro Multiprofi ssio-
nal a ser implantado no 
município de Jabotica-
bal; o Projeto de Lei nº 
92/2021, de autoria do 
Prefeito Municipal, que 
autoriza o Poder Exe-
cutivo a alienar imóvel 
dado em Concessão 

de Direito Real de Uso, 
no Parque 1º de maio 
à Luiz Bruno Marchi e 
Bruna Cristina Ferrei-
ra; o Projeto de Lei nº 
102/2021, que auto-
riza a abertura de um 
crédito adicional su-
plementar de R$ 1.1 
milhão no orçamento 
da prefeitura destina-
do a despesas com ma-
teriais de consumo do 
departamento de ali-
mentação escolar e re-
ferente a ação com vi-
gilância sanitária, com 
material de consumo e 
equipamento de mate-
rial permanente da vigi-
lância epidemiológica, 
entre outros, uma vez 
que, segundo o Execu-
tivo, o saldo das dota-
ções não são sufi cien-
tes para suportarem 
as demandas do setor 
até o fi nal do exercí-
cio; o Projeto de Lei nº 
104/2021, que auto-
riza a abertura de um 
crédito adicional suple-
mentar de R$ 1.6 mi-
lhão no orçamento da 
prefeitura para reforço 
do saldo orçamentário 
da dotação destinada 
a despesas com cesta 
básica de alimentos do 
departamento de Ges-
tão de Recursos Huma-
no; o Projeto de Lei nº 

114/2021, que autori-
za o Executivo a abrir 
um crédito adicional 
especial de R$ 21 mil 
para despesas com o 
contrato de programa 
com o Consórcio In-
termunicipal Culturan-
do para capacitação 
e aperfeiçoamento de 
profi ssionais na área 
de educação; e o Proje-
to de Lei nº 115/2021, 
que autoriza a abertura 
de um crédito adicional 
especial de R$ 444 mil 

no orçamento da pre-
feitura para despesas 
com fomento, operacio-
nalização da gestão e 
execução de atividades 
e serviços educativos, 
manutenção de corpos 
artísticos e realização 
de ações culturais re-
ferentes a Escola de 
Arte Prof. Francisco 
Berlingieri Marino. Os 
PLs seguem para san-
ção do prefeito munici-
pal, Emerson Camargo 
(PATRI).

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

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

   FAZ SABER a todos quantos virem o presente 
edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar que JOSÉ LUIZ 
PEREIRA, RG nº 7.207.112-SSP/SP, CPF nº 748.407.628/15, brasileiro, motorista, 
viúvo, residente nesta cidade, na Rua Professor Valdir Pedro Morano, número 525, 
que foi casado sob o regime da comunhão de bens, anteriormente  à Lei nº 6.515/77, 
com DALVA DE MORAIS PEREIRA, que era portadora do RG nº 12.516.923-
SSP/SP, e inscrita no CPF nº 0005.804.048/03, falecida aos 14/12/2019, depositou 
nesta Serventia, em 12/08/2021, prenotação nº 177.045, os documentos exigidos 
nos itens 278 e 314, Cap. XX das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, para REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓ-
VEL, indicado como lote 14, 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 14, da Gleba “A”, situado na 
Rua Alexandre Detogni, lado par, distante 172,00 metros do alinhamento predial 
da Avenida Francisco Alves de Oliveira, bairro Barreiro, nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal, na quadra compreendida pela Rua Alexandre Detogni, Rua Monsenhor 
Alberto Macheroni Júnior, Avenida Francisco Alves de Oliveira e Avenida João Ba-
tista 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 Alexan-
dre Detogni, lote 13 da gleba A (matrícula número 11.699); pelo lado esquerdo 
confronta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, lote 15 da gleba A (matrícula 
número 11.699), e pelos fundos em parte com o imóvel da Rua Monsenhor Alber-
to Macheroni Júnior, lote 19 da quadra G (matrícula número 45.009), e em parte 
com o imóvel da Rua Monsenhor Alberto Macheroni Júnior, lote 20 da quadra G 
(matrícula número 45.010), ambos do loteamento Jardim São José, 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 destacada e 
averbação do destaque na matrícula matriz. Para conhecimento de todos, expede-se 
o presente edital, que será publicado em jornal de circulação local, por 02 (dois) 
dias consecutivos, podendo a regularização ser impugnada no prazo de quinze dias, 
contados da última publicação, nos termos do item 317.2 Cap. XX das NSCGJSP. 
Jaboticabal, 23 de setembro de 2021. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
            

JOSÉ PEDRO JÚNIOR

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1004297-72.2019.8.26.0291 A MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dra. Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. Faz saber a Islas Rosa Aparecido, Brasileiro, CPF 
427.958.228-90, com endereço à Rua Napoleão Bolsonaro, 296, Centro, CEP 14720-000, Taiuva - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista - FAFIBE, distribuída em 
10/09/2019, alegando, em síntese, a execução de um contrato de prestação de serviços educacionais, subscrito pelo executado 
em 15/02/2015, e por duas testemunhas. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação 
e intimação, por edital, para os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida especificada na inicial no valor de R$ 3.357,23 (R$4.990,43 à data de 
26/02/2021), devidamente atualizada, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 
por cento. O executado deverá ficar ciente de que, nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 
integral do débito, no prazo declinado, os honorário advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a 
possibilidade de opor embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais 
relevante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no 
lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá requerer o parcelamento do 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao mês, ficando advertido que a 
rejeição dos embargos ou o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em 
favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo 
apresentados embargos à execução, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial em caso de 
constrição de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade de Jaboticabal, aos 16 de junho de 2021. K-02e09/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002349-66.2017.8.26.0291. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia
Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WELLINGTON MARQUES MARCELINO, Brasileiro,
CPF: 357.809.818-33, RG: 44.567.525-1, com endereço à Rua Castro Alves, 1350, Cetro, CEP: 14.870-
870, Jaboticabal - SP, e AMÁLIA DO CARMO MARQUES, Brasileira, com endereço à Avenida Santo
Antonio, 628, Centro, CEP 16500-000, Cafelandia - SP, que lhe foram proposta uma ação de Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Banco Fiat S/A, alegando em síntese, que na data de
14/03/2014 as partes celebraram (cédula de crédito), sob n.º 62410-177304524, no valor total de R$
24.055,93, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. O requerido não cumpriu
com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento n.º 34, com vencimento
em 17/01/2017, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida.
Encontrando-se o(a)(s) réu(ré)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO da
BUSCA E APREENSÃO ocorrida em 04 de dezembro de 2017 (auto de apreensão de fl. 47) de Um
veículo marca/modelo FIAT, modelo: STRADA TREK CE FLEX, 2 portas, ano fabricação/modelo
2009/2009, cor cinza, placa: EDA-4256, pertencente, à época, ao devedor originário já falecido:
Rubens Marcelino, CPF: 864.339.468-87, e CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o(a)(s) réu(ré)(s) será(ão) considerado(a)(s)
revel(is), caso em que lhe(s) 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
setembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 54/2021

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

CESSA, a partir do dia 13 de outubro de 2021, a substituição ao cargo de CON-
TABILISTA pelo servidor LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREIRA, designada pelo Ato 
da Mesa 43/2021.

Jaboticabal, 27 de setembro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 55/2021

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

NOMEIA, em substituição ao cargo de CONTABILISTA, a servidora FABIANA 
APARECIDA MOTTA MORENO, nos termos dos artigos 43 e 44, da Lei nº 4677/2015 
a partir de 13 de outubro de 2021, em razão do afastamento da servidora MARIA 
PAULA THOMAZ KAWACHI, cessando de imediato os efeitos da substituição, a partir 
de 28 de outubro de 2021.

Jaboticabal, 27 de setembro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 56/2021

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

NOMEIA, em substituição ao cargo de CONTABILISTA, o servidor LUIZ GUS-
TAVO PEREZ FERREIRA, nos termos dos artigos 43 e 44, da Lei nº 4677/2015, em 
razão da licença para tratamento de saúde da servidora MARIA PAULA THOMAZ 
KAWACHI, cessando de imediato os efeitos da substituição a partir da reassunção 
do titular.

Este Ato entra em vigor a partir do dia 28 de outubro de 2021.

Jaboticabal, 27 de setembro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

PORTARIAS

Nº 42, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias 
em gozo no período de 13/10/2021 a 27/10/2021 à servidora NATÁLIA DOS SANTOS 
PINTO DURANTE. 

PORTARIA N° 43/2021

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
no uso das atribuições que lhe compete a legislação vigente:

RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal nas seguintes da-
tas:
a) dia 11 de outubro de 2021 (segunda-feira), em virtude do feriado do dia 12 de 
outubro de 2021 (Nossa Senhora Aparecida);
b) dia 29 de outubro de 2021 (sexta-feira), em virtude da transferência do Dia do 
Funcionário Público;
c) dia 1º de novembro de 2021 (segunda-feira), em virtude do feriado do dia 02 de 
novembro de 2021 (Finados);
d) dia 24 de dezembro de 2021 (sexta-feira), em virtude do feriado do dia 25 de 
dezembro de 2021 (Natal);
e) dia 31 de dezembro de 2021 (sexta-feira), em virtude do feriado do dia 1º de janei-
ro de 2022 (Confraternização universal).

Fica revogada a Portaria nº 41/2021.

Jaboticabal, 1º de outubro de 2021.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Nº 44, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias 
em gozo no período de 13/10/2021 a 27/10/2021 ao servidor HOMERO MARCIANO 
DA SILVA. 

Nº 45, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de fé-
rias em gozo no período de 06/10/2021 a 20/10/2021 à servidora ROBERTA LUCAS 
SCATOLIM. 

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N. 13/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: F.C.B. Pestana Tecnologia - ME
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 289/2021 - Dispensa nº 63/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviço de implementação, 
gerenciamento e manutenção de serviços de rede da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, conforme Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), sendo 12 (doze) parce-
las mensais, iguais e sucessivas de R$ 800,00 (oitocentos reais).
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/08/2021

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
ADITIVO Nº 11/2021
CONTRATO Nº 43/2019
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SGP – Soluções em Gestão Pública Ltda
FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso II, c/c 24, inciso II da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 374/2021 – Dispensa nº 66/2019
OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 43/2019 pelo prazo de 12 (doze) 
meses, o qual tem por objeto a contratação de empresa especializada em assinatura 
de periódicos on-line sobre Licitações e Contratos, bem como fornecimento de orien-
tações técnico-jurídicas sobre dúvidas ou casos concretos.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 8.389,92 (oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e 
noventa e dois centavos), sendo 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 699,16 
(seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 27/09/2021
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A GAZETA

PLANTIO DA MUDA DE CEDRO DOS EXPEDICIONÁRIOS
Por iniciativa da Srª 

Floripes da Silva (Dona 
Flora), vice presidente da 
OCA, autorização do TG, 
trabalho em conjunto 
com o Grupo dos Atirado-
res de todos os tempos e 
apoio da SAAMA, aconte-
ceu no Dia da Árvore - 21 
de Setembro de 2021 às 
17h  o plantio da muda de 
cedro (Cedrella Fissilus) 
em concorrida solenida-
de na Praça Dr. Joaquim 
Batista, em substituição 
ao Pé de Cedro original 
plantado em 1945 e cor-
tado em 2018. Narração 
do Mestre-de-Cerimônias 
José Luis Moiteiro, sendo 
um evento a custo zero e 
ecologicamente correto, 
em espaço preparado com 
carinho. 

Na Pré Cerimônia a Fan-
farra do Clube dos “Des-
bravadores Integração” se 
apresentou na praça, sob 
o comando do instrutor 
Márcio Rodrigo Duarte, 
também diretor do clube.

Na abertura houve a 
leitura de breve relato da 
Força Expedicionária Bra-
sileira - FEB na II Guerra 
Mundial:

Foi o maior confl ito da 
história da humanidade e 
contou com a participação 
brasileira a partir de 1944, 
com o envio de aproxima-
damente 25 mil soldados 
da FEB, foram em várias 
viagens de navio, lutaram 
no front de batalha ao 
norte da Itália.

O Brasil entrou na 
guerra após submarinos 
alemães torpedearem e 
afundarem cinco navios 
mercantes brasileiros. 
Os ataques indignaram a 
opinião pública, e o pre-
sidente Getúlio Vargas 
declarou guerra à Alema-
nha nazista. A vitória dos 
“Aliados” foi conquistada, 
porém, com muita bra-
vura e sangue. Morreram 
454 soldados brasileiros. 
A exemplo da Revolução 
de 1932 quando participou 
com centenas de voluntá-
rios, a Athenas Paulista, 
enviou 9 combatentes, 
todos os jaboticabalenses 
voltaram vivos.

Em homenagem eter-
na aos nossos pracinhas, 
Jaboticabal denominou 

de Rua dos “Expedicioná-
rios”, uma via pública no 
centro da cidade entre 
as Avenidas Tiradentes e 
Duque de Caxias - Decre-
to 231 de 08-05-1947, assi-
nado pelo então Prefeito 
Municipal - João Dias de 
Miranda. 

Sequencia:
Canção do Expedicio-

nário, Composição de 
1944 - Letra de Guilherme 
de Almeida e música de 
Spartaco Rossi em home-
nagem aos heroicos pra-
cinhas brasileiros. Leitu-
ra das 2 primeiras partes 
pelos alunos jovens am-
bientalistas da OCA:  Ana 
Beatriz, Beatriz, Larissa, 
Leonardo, Rodolfo e Ro-
drigues, da 3ª parte em 
diante, continuidade com 
música mecânica. 

Plantio da Muda de Ce-
dro - Houve o convite aos 
familiares dos pracinhas 
para ações em conjunto, 
todos direcionados com 
escolta de gala dos Atira-
dores de todos os Tempos, 
Turma de 2021 do TG, Es-
coteiros, Desbravadores e 
integrantes do CEREA. 

Descendentes presen-
tes:

Familiares do Herói de 
Guerra - Rubens De Stéfa-
ni:

Angela Maria De Stéfani 
Ruggiero (fi lha)

Hugo De Stéfani (fi lho)
Izabele De Stéfani Rug-

giero (neta) 
Philip De Stéfani Copley 

(neto)
Rita Maia De Stéfani 

(neta)
Mônica Maia De Stéfani 

(nora)
Renato Machado (duo-

genro)
Familiares do Herói de 

Guerra - Orlando Souto 
Garcia:

Eliana Maria Garcia Cos-
ta (fi lha) 

Edna Aparecida Garcia 
Célico (fi lha)

Guilherme Garcia Costa 
(neto)

Wanda Helena Carneva-
li Garcia (nora)

Alessandra Celico Doria 
Guzzo (neta)

Familiares do Herói de 
Guerra - Amador Zardim:

Sr. Salvador Felipe dos 
Santos (Badô), 89 anos, ex 

ritmista da “Jaboticabal 
Orquestra” (cunhado).

Familiares do Herói de 
Guerra - Antônio dos San-
tos Filho:

Maria Bernadete dos 
Santos Miranda (fi lha)

Ana Lucia dos Santos - 
(fi lha, vindo de Ribeirão 
Preto)  

Maria Arlete dos Santos 
(sobrinha).

Os demais Heróis que 
não tiveram parentes pre-
sentes, foram simbolica-
mente representados pe-
los atiradores atuais e de 
todos os tempos. Recep-
cionados com o rufar da 
caixa de guerra do músico 
Carlos Alberto de Faria, 
ritmista da Banda Musical 
São Luis.

Leitura do poema: “Ce-
dro Rosa”, autoria da Srª 
Floripes da Silva - Dona 
Flora, realizada pelas 
crianças ambientalistas 
da OCA: Ana Beatriz, Be-
atriz, Larissa, Leonardo, 
Rodrigo e Rodolfo.  

Leitura da Oração das 
Árvores 

Plantio do Cedro pelos 
descendentes dos comba-
tentes,  ao som de pássa-
ros brasileiros 

Plantio das rosas ver-
melhas pelas crianças da 
OCA, simbolizando o san-
gue derramado pelos nos-
sos combatentes na Vitó-
ria dos Aliados e as rosas 
brancas representando a 
Paz Mundial, conquistada 
ao fi nal do confl ito.

Plantio das Mini Rosas 
pelas crianças ambienta-
listas da OCA. 

Na sequência houve a 
palavra da Presidente da 
Câmara Municipal - Vere-
adora Renata Aparecida 
Roncaglio Assirati e se-
cretário de Administração 
- Ricardo Morelli Pontes 
Gestal, representando o 
prefeito municipal.

Fechamento com o 
Hino de Jaboticabal, letra 
do Prof. Francisco Berlin-
gieri Marino e música do 
Maestro Michelino Maisa-
no, ofi cializado em 1959, 
gravação original com a 
saudosa Banda Filarmô-

nica “Pietro Mascagni” e 
Coral, gravado ao vivo no 
saudoso Cine Theatro Po-
litheama.

Empresas patrocinado-
ras das fl ores:

UCB Vet - Usinas Chimi-
cas Brasileiras S.A, desde 
1917.

Biofarm Quimica e Far-
macêutica Ltda.

Colaboradores:
Vereador Dr. Mauro 

Cenço, Srª Floripes da Sil-
va (Dona Flora), DeeJay 
André Borracha, CEREA - 
Centro de Recuperação de 
Alcoólatra, Músico Carlos 
Alberto de Faria da Banda 
Musical São “Luis”, Fan-
farra do Clube dos “Des-
bravadores Integração” 
da Igreja Adventista do 7º 
Dia, Grupo de Escoteiros 
“Carcarás, Vitor Santos - 
Reencenador da II Guerra 
Mundial, Mestre-de-Ceri-
mônias José Luis Moitei-
ro, Abel Zeviani, Juracy 
Ziviani (Tim), Divaldo Ro-
drigues dos Santos, Res-
ponsáveis e crianças am-
bientalistas da OCA, Casa 
de Carnes Vitela, Rádio 
101 FM, Rádio Vida Nova 
AM, Jornal A GAZETA, Se-
cretaria de Obras e Servi-
ços Públicos, Servidores 
municipais do Viveiro e da 
Praça Dr. Joaquim Batis-
ta, Prefeitura Municipal e 
outros.

Participações:
Polícia Militar, Grupo 

“Elas apoiam Elas”, Em-
presários Meirele The-
odoro e seu fi lho Lucas 
Theodoro - proprietários 
da Theodor Equipamen-
tos Industriais - Excelên-
cia em Usinagem de Ser-
tãozinho, Charlex Leite 
Bueno - Diretor e Regen-
te da Banda Musical São 
Luis, Dr. Dorival Martins 
de Andrade - escritor e 
pesquisador histórico, 
responsável pelo levan-
tamento dos pracinhas,  
imprensa municipal e um 
bom público.

Autoridades presentes: 
Ricardo Pontes Gestal - 

Secretário de Administra-
ção e Recursos Humanos, 
representando o prefeito 

municipal que se encon-
trava na capital paulista.

Renata Assirati - Presi-
dente da Câmara Munici-
pal.

Val Barbieri – Vereado-
ra.

Renato Kamla, repre-
sentando o Secretário de 
Indústria, comércio e Tu-
rismo - Lucas de Souza 
Gomes

João Neto - Diretor de 
Meio Ambiente e Presi-
dente do CONDEMA.

Eduardo Turatti Silva - 
Diretor de Cultura.

Capitão Leonardo Tayar 
- Comandante da 2ª Cia da 
Policia Militar de Jaboti-

cabal.
Realização:
Tiro de Guerra 02-018 

de Jaboticabal
Atiradores de todos os 

Tempos
Organização Cultural e 

Ambiental - OCA
Secretaria de Agricultu-

ra, Abastecimento e Meio 
Ambiente - SAAMA 

E fi nalizando, a Fanfar-
ra dos Desbravadores se 
apresentou novamente. 

Abel Zeviani
Formado em Contabili-

dade, História, Geografi a, 
Pedagogia, Produção Cul-
tural e Segurança do Tra-
balho.
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