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GRANDE NOTÍCIA: Prefeito de Jaboticabal, Professor Emerson anuncia 

novo Centro de Especialidades em Saúde para Jaboticabal; primeira etapa 
contará com participação fundamental da Câmara Municipal

O prefeito de Ja-
boticabal, Profes-
sor Emerson Ca-
margo anunciou 
na noite de segun-
da-feira, 20 de de-
zembro, na abertu-
ra da última sessão 
ordinária da Câma-
ra Municipal, que 
Jaboticabal terá, 
em breve, um novo 
Centro de Especia-
lidades em Saúde. 
A obra, orçada em 
R $ 8 . 3 3 6 . 2 9 4 , 2 4 , 
será localizada no 
bairro Sanbra e só 
será possível gra-
ças à devolução de 
R$3,5 milhões do 
duodécimo da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, soma-
dos a R$2 milhões 
de recursos pró-
prios. O município 
ainda buscará no 
Governo do Estado 
de São Paulo, jun-
to ao governador 
João Dória e do vi-
ce-governador, Ro-
drigo Garcia, além 
da participação dos 
deputados federal 
e estadual, Samuel 
Moreira e Ricardo 
Madalena, respec-
tivamente, o valor 
restante para a úl-
tima etapa do pro-
jeto.

“Esse era o maior 
projeto para Ja-
boticabal desde 
quando assumimos 

a administração. 
Cuidar bem da saú-
de da nossa popu-
lação, com dignida-
de, respeito e amor 
era uma das nos-
sas maiores metas. 
Agradeço, de cora-
ção, toda a Câmara 
Municipal de Jabo-
ticabal pelos R$3,5 
milhões do duo-
décimo que serão 
investidos no pro-
jeto. Uma gestão 
eficiente da nossa 
presidente Renata 
Assirati, somada à 
contribuição de to-
dos os vereadores 
que trabalharam 
dentro do princípio 
da economicida-
de. Será um gran-
de presente para 
a nossa Jabotica-

bal. Seguiremos 
em frente com a 
primeira etapa da 
obra e buscaremos 
o valor restante 
para a conclusão”, 
comemorou o pre-
feito, Prof. Emer-
son Camargo.

Na sessão ordi-
nária, o Projeto de 
Lei N° 157/2021, 
que instituiu o 
Fundo Municipal 
para Construção 
do novo Centro de 
Especialidades no 
âmbito do Muni-
cípio de Jabotica-
bal foi aprovado 
por unanimidade. 
Esse passo é fun-
damental para o 
início de todo o 
processo.
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Câmara Municipal de Jaboticabal aprova 20 
projetos na última sessão ordinária do ano

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprova-
ram o total de 20 pro-
jetos na noite de se-
gunda-feira (20/12), 
na última sessão or-
dinária do ano, an-
tes do recesso parla-
mentar, que começa 
regimentalmente no 
dia 23 de dezembro 
e segue até dia 1º de 
fevereiro.

Dos 13 projetos pre-
vistos originalmente 
na Ordem do Dia, 12 
foram aprovados por 
unanimidade e um 
foi retirado de pauta 
a pedido da autora da 
matéria. Outros oito 
projetos foram in-
cluído para votação, 
por requerimento 
assinado pela maio-
ria dos vereadores, 
com dispensa de tra-
mitação pelas comis-
sões permanentes da 
Casa, e igualmente 
foram aprovados de 
forma unânime pelo 
Plenário.

PAUTA ORIGINAL 
– Com votação em 
único turno, os par-
lamentares apro-
varam o Projeto de 
Decreto Legislativo 
nº 25/2021, de au-
toria do vereador 
Mauro Cenço, que 
institui a Placa Co-
memorativa pelos 90 
anos de criação da 6ª 
subseção da Ordem 
dos Advogados do 
Brasil em Jabotica-
bal; o Projeto de De-

creto Legislativo nº 
27/2021, de autoria do 
vereador Daniel Ro-
drigues, que outorga 
o Título de Cidadão 
Jaboticabalense ao 
advogado Dr. André 
Luis Bottino de Vas-
concellos; o Projeto 
de Decreto Legislati-
vo nº 28/2021, de au-
toria da Profa. Paula, 
que institui a Placa 
Comemorativa pelos 
50 anos da Faculdade 
de Educação São Luís 
de Jaboticabal; e o 
Projeto de Resolução 
nº 21/2021, de autoria 
dos vereadores Paulo 
Henrique Advogado, 
Gregório Casagrande 
e Ronaldinho, que 
cria a “Frente Parla-
mentar em Defesa 
dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente” 
no âmbito Câmara 
Municipal.

Também não en-
contrarem resistên-
cia para aprovação 
do plenário o Projeto 
de Lei nº 134/2021, de 
autoria do Prefeito 
Municipal, que re-
gulamenta a emissão 
da Certidão de Tem-
po de Contribuição 
e institui a obriga-
toriedade dos ser-
vidores realizarem 
atualização cadastral 
anual, aprovado com 
emendas por unani-
midade; o Projeto de 
Lei nº 138/2021, de 
autoria do Prefeito 
Municipal, que revo-
ga a lei que concedeu 
direito real de uso 

de terreno ao Centro 
Espírita Joana D’Arc 
(Lei nº 2.615, de 19 de 
dezembro de 1997); 
o Projeto de Lei nº 
139/2021, de autoria 
da vereadora Renata 
Assirati, que deno-
mina de “Therezinha 
Abrahão Assirati” a 
rotatória a ser cons-
truída na Avenida 
Major Hilário Tava-
res Pinheiro com a 
Rua Galdêncio Bran-
dimarte, no Jardim 
Brandi; o Projeto de 
Lei nº 140/2021, de 
autoria da vereador 
Dra. Andréa Delega-
da, que denomina de 
Orlando Corsi “Gran 
Orland”, o jardim lo-
calizado no prédio do 
Museu Histórico de 
Jaboticabal Aloísio 
de Almeida; o Projeto 
de Lei nº 141/2021, de 
autoria dos vereado-
res Dr. Mauro Cenço 
e Val Barbieri, que 
denomina de “Geral-
do Baptista” o Depar-
tamento de Proteção 
e Defesa Animal do 
Município de Jabo-
ticabal; o Projeto de 
Lei nº 142/2021, de 
autoria da vereadora 
Val Barbieri, que al-
tera a ementa da lei 
que instituiu a Sema-
na Municipal de In-
formação, Prevenção 
e Combate à Depres-
são, acrescentando  
o “Transtorno de An-
siedade e a Síndrome 
do Pânico” no texto, 
além de alterar o pe-
ríodo de realização 
da semana, passan-

do para a primeira 
semana do mês de 
agosto, ao invés da 
semana do dia cinco 
de agosto como atu-
almente em vigor; 
o Projeto de Lei nº 
147/2021, de autoria 
dos vereadores Pau-
lo Henrique Advoga-
do e Dr. Mauro Cen-
ço, que denomina 
de Valdemir Santa 
Capita “Miro” a ro-
tatória da Avenida 
Major Hilário Tava-
res Pinheiro acesso 
à Rodovia Brigadeiro 
Faria Lima saída 339 
“Monumento Jabo-
ticabal”; e o Projeto 
de Lei nº 150/2021, 
de autoria do Pre-
feito Municipal, que 
dispõe sobre a revi-
são geral anual da 
remuneração dos 
servidores públicos 
municipais dos Po-
deres Executivo e Le-
gislativo. O PL prevê 
um escalonamen-
to para o reajuste, 
sendo o primeiro de 

2% a ser concedido a 
partir de 1º de mar-
ço de 2022, calcula-
do sobre os valores 
dos salários, venci-
mentos, subsídios, 
aposentadorias e 
pensões de feverei-
ro de 2022, de 1,5% a 
partir de 1º de maio 
de 2022, calculado 
sobre os valores dos 
salários, vencimen-
tos, subsídios, apo-
sentadorias e pen-
sões de abril de 2022, 
e de 2,59% a partir de 
1º de julho de 2022, 
calculado sobre os 
valores dos salários, 
vencimentos, subsí-
dios, aposentadorias 
e pensões de junho 
de 2022.

RETIRADO – Já o 
Projeto de Lei nº 
46/2021, de auto-
ria da vereadora Val 
Barbieri, que dimi-
nui de 10 para 4 o 
número de cães e 
gatos não castrados 
permitidos em resi-

dências particulares 
para criação, aloja-
mento e manuten-
ção, não chegou a ser 
discutido, uma vez 
que o Plenário aca-
tou o pedido da au-
tora para a retirada 
da matéria de pauta. 
Segundo Val Barbie-
ri, a falta de um con-
vênio do poder pú-
blico para castração 
foi um dos motivos 
que levou ao pedido. 
A parlamentar ainda 
destacou que a pro-
posta não restringe a 
quantidade total de 
animais em uma re-
sidência, desde que, 
ultrapassando o nú-
mero de quatro ani-
mais, todos estejam 
castrados.

INCLUÍDOS – Entre 
os projetos incluídos 
na pauta e aprova-
dos por unanimi-
dade está o Projeto 
de Lei nº 157/2021, 
que cria o Fundo 
Municipal do Novo 
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Centro de Especiali-
dades em Saúde de 
Jaboticabal/SP para 
a captação, repasse 
e aplicação de re-
cursos destinados à 
construção, implan-
tação, manutenção e 
desenvolvimento do 
projeto para a cons-
trução do novo Cen-
tro de Especialidades 
em Saúde. A regula-
mentação quanto à 
constituição e fun-
cionamento do Fun-
do ser dará por De-
creto Executivo. De 
acordo com o prefei-
to municipal, Prof. 
Emerson Camargo 
(PATRI), que marcou 
presença antes do 
início da sessão ordi-
nária para deixar sua 
mensagem ao Poder 
Legislativo, parte 
do recurso, no valor 
de R$ 3.5 milhões, 
provenientes da de-
volução de recursos 
economizados pela 
Câmara ao longo de 
2021, serão destina-
dos ao Fundo, que 
poderá contar ainda 
com dotação orça-
mentária própria, 
com repasses oriun-
dos da União, do Es-
tado de São Paulo e 
do Município.

Ainda foram vo-
tados e aprovados 
o Projeto de Lei nº 
155/2021, que permi-
te o Executivo abrir 
um crédito adicional 
especial de R$ 200 
mil no orçamento 
da prefeitura para 
transferências de re-
cursos recebidos do 
Ministério da Cida-
dania, por meio do 
Fundo Nacional de 

Assistência Social, à 
União Espírita Nos-
so Lar (UNENLAR), e 
ao Recanto Menina; 
o Projeto de Lei nº 
152/2021, que reajus-
ta em 7%, a partir do 
dia 1º de janeiro de 
2022, o valor do au-
xílio alimentação e 
do auxílio transporte 
concedidos aos ser-
vidores públicos da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal; o Proje-
to de Lei nº 124/2021 
(com emenda modi-
ficativa), de autoria 
do vereador Paulo 
Henrique Advogado, 
que denomina de 
Arlindo Gabriel dos 
Anjos “Badeco” o Pri-
meiro Anexo Muni-
cipal de Jaboticabal, 
localizado na Ave-
nida Eduardo Zam-
bianchi, 101, Villa In-
dustrial; o Projeto de 
Lei nº 9/2021, de au-
toria do Prefeito Mu-
nicipal, que altera a 
redação da tabela I, 
anexa à Lei Comple-
mentar 36, de 31 de 
dezembro de 1998, 
modificada pela Lei 
Complementar 93, 
de 28 de dezembro 
de 2007 - na prática a 
matéria traz os valo-
res a serem lançados 
de Taxa de Vigilância 
Sanitária para o exer-
cício de 2022, bem 
como faz alterações 
de Classificação Na-
cional de Atividade 
Econômica (CNAES) 
(inclusão e exclusão) 
para compatibilizar 
a lei municipal com 
a Portaria Estadual 
CVS1, que visa identi-
ficar atividades eco-
nômicas exercida por 
um negócio; o Proje-

to de Lei nº 158/2021, 
de autoria do Poder 
Executivo, que auto-
riza o Poder Execu-
tivo a conceder uma 
gratificação pecuni-
ária de R$ 2.450,00 
aos funcionários mu-
nicipais em atividade 
de ensino, a ser pago 
em parcela única a 
partir de 1º de janei-
ro de 2022; o Projeto 
de Lei nº 159/2021, de 
autoria do Executivo 
Municipal, que cria o 
Regime de Dedicação 
Exclusiva (RDE) para 
ocupantes do cargo 
Técnico Municipal 
de Nível Superior 
“A”, na especialidade 
Procurador Jurídico, 
que poderá optar em 
exercer a jornada de 

40 horas semanais, 
percebendo o dobro 
do atual padrão de 
vencimento em que 
se encontra; e o Pro-
jeto de Decreto Le-
gislativo nº 30/2021, 
que outorga o Título 
de Cidadão Jaboti-
cabalense a Ernes-
to Mascellani Neto, 
atual Diretor-Presi-
dente do Detran-SP, 
de autoria do verea-
dor Daniel Rodrigues 
(PSDB).

A próxima sessão 
ordinária será no 
dia 7 de fevereiro de 
2022. A íntegra da 
sessão estão dispo-
nível pelos canais da 
Câmara no YouTube 
e no Facebook.

Apresento para 
vocês a nova estrela 

First Models

Estou falando da 
maravilhosa Ingrid 
Antony (17) Ribei-
rão Preto. A bela 
está apenas 2 me-
ses na carreira  de 
modelo; depois 
de ser descoberta 
dentro de um shop-
ping, em tão pouco 
tempo já se prepara 
para sua primeira 

temporada interna-
cional em Milão. A 
aquariana promete 
riscar várias passa-
relas e fazer muito 
barulho no merca-
do da moda.

Fiquem de olho 
neste rosto, por 
que se trata de al-
guém que veio para 
arrasar e trabalhar 
muito no mundo da 
moda!

Linda de viver a 
bela irá conquistar 
seu espaço e re-
presentar a beleza 
brasileira com ta-
lento, humildade, 
carisma, dedicação 
e profissionalismo, 
esses são alguns 
dos ingredientes de 
sucesso e que estão 
além de sua des-
lumbrante beleza!

De olho nela!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 

Moda, Scouter
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CONFRATERNIZAÇÃO DO “SANTA CRUZ” FUTEBOL CLUBE

O Santa Cruz Fu-
tebol Clube de Ja-
boticabal foi ideali-
zado e fundado por 
Ademir De Paula 
(Demi) em 01-06-

1976 na Vila Saul 
Borsari. Foi batiza-
do com esse nome 
sagrado, devido ao 
fato que no local 
havia uma Cruz, 

hoje seria defronte 
ao atual CIAF I, bair-
ro de Santa Luzia. 
Durou até 2006, 
perfazendo 30 anos 
de atividades fute-

bolísticas, com cen-
tenas de partidas 
disputadas.

Grandes jogado-
res que se tornaram 
profissionais saíram 

de suas fileiras, tais 
como: Dinha, Ca-
bral, Gustavo, La-
cerda, João Tuia, 
Nié, Pedrão, Rafael 
Santos e muitos ou-

tros.
Foi o grande cam-

peão da Copa Arizo-
na à época, se des-
tacando no futebol 
amador de Jabo-
ticabal, atuava no 
campo da Paulista 
(hoje Centro Espor-
tivo Antônio Môna-
co), onde escreveu 
lindas páginas no 
esporte bretão ja-
boticabalense, dei-
xando memoráveis 
lembranças.

Como em anos 
anteriores, em 19 
de dezembro hou-
ve uma agradável 
confraternização 
de Natal na edícula 
gentilmente cedida 
por Jair de Oliveira 
(Micuim), situada 
no Jardim Brandi, 
com jogadores, di-
retores e simpati-
zantes, tendo como 
convidado o Verea-
dor Dr. Mauro Cen-
ço, que prestigiou 
o acontecimento, 
sendo ele também, 
além de advogado, 
um atleta de fute-
bol. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CENTRO ESPÍRITA JOANA D’ARC, sita à Rua Ibrahin Nobre, 250 - Santa 
Mônica - CEP: 14.871-515, Jaboticabal/SP, FAZ SABER a todos os seus ASSO-
CIADOS, que fará realizar no dia 03/01/22, na séde social da ENTIDADE, às 
16:00 horas em primeira e única convocação, com qualquer número de partici-
pantes, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para tratar da seguinte:

ORDEM DO DIA
- ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Expede-se o presente, para conhecimento de todos os associados.

Jaboticabal, 22 de Dezembro de 2.021.

a.)  - A DIRETORIA 

EMPRESA B. TOBACE

 DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

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

Os interessados deverão enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Paulino Braga, nº 1.200, Bairro 

Aparecida.
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Av. General Glicério, 315 

 Jaboticabal/SP

16 3202-6232 | 16 99226-1203

Feliz Natal
e um Próspero 

Ano Novo!
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A presença de Jesus é real 

Temos, entre nós, 
muitas mentes con-
taminadas pelo 
amargor, que não 
conseguiram sanear 
suas dores. Quando 
chega essa época do 
ano, engrossam o 
coro do: ‘é só mais 
um dia no calendá-
rio’, ‘não adianta fa-
zer o bem só no Na-
tal’, ‘nada vai mudar 
só porque mudou a 
data’, ‘Jesus não nas-
ceu nesse dia’, ‘se 
Jesus existe, então 
porque não acaba 
com o sofrimento 
que está espalhado 
no mundo?’. 

Compreendo to-
das as colocações e 
sei que se originam 
de uma observação 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

superficial, fruto 
de um olhar que 
atinge, em cheio, a 
esperança e o bom 
ânimo. Porque a 
fixação na deses-
perança é sempre 

o fruto amargo do 
materialismo, do 
egoísmo e do orgu-
lho humanos. 

Mas... É NATAL 
DE JESUS! E essa é a 

Boa Nova! E é dessa 
vibração que preci-
samos nos alimen-
tar e nos deixar con-
taminar. Porque é 
essa vibração, fruto 
da ocupação do nos-
so pensamento na 
lembrança do nasci-
mento de Jesus, que 
altera toda psicosfe-
ra do planeta Ter-
ra! E, a partir dessa 
nova composição 
da psicosfera, este 
dia que você está 
vivendo se torna o 
dia decisivo que em 
“aquela ideia” vai 
aparecer; vai encon-
trar “aquela pessoa” 
que trará a solução 
que você aguarda-
va; ao decidir cola-
borar com a doação 
de uma cesta básica, 
“você se transfor-
mará” na esperança 
viva na vida de uma 
família...

E então, não será 
só mais um dia no 
calendário. Será o 
dia em que, num 
encontro, num novo 
pensamento, você 
encontrou a solução 
para problemas que 
achava insolúveis. 
Vai descobrir que 
o Natal foi a porta 
aberta para iniciar 
ou fortalecer a sua 
caminhada no bem 
junto à vida do pró-
ximo. Vai entender 
que uma data dife-
rente muda a vida 
da gente, sim. 

Vai compreender 
que o nascimento 
de Jesus não é um 
fato histórico a ser 
explorado, mas é 
a generosa fonte 
de água pura que 
Deus, nosso Pai, nos 
concedeu, para ma-
tar a sede do ser es-
piritual que somos 
e seguirmos cons-
truindo a felicidade 
íntima que não de-
pende do que acon-
tece fora, mas do 
que vai dentro.  

 
E é assim, que, 

vai sentir que a pre-
sença de Jesus é 
real. Ontem, hoje, 
no Natal ou no Re-
veillon. Encerro a 
coluna desta sema-
na e deste ano, te 
desejando o bem do 
Natal que se reno-
va – dentro – e não 
fora de você. E trago 
a “Prece a Jesus”, de 
Auta de Souza. Até o 
ano que vem! 

“Sê louvado, Se-
nhor, pela bendita 
escola 

Da verdade, em 
que a Fé por sol se 
descortina,

Restaurando de 
novo a Celeste Dou-
trina

Em que o Mundo 
se eleva e a Vida se 
acrisola.

Templo, celeiro, 
lar, aconchego, ofi-

cina,
Revelação, apoio, 

entendimento, es-
mola,

Tudo que ampa-
ra, educa, alivia ou 
consola

Em tudo aqui te 
exalta a Presença 
Divina!...

Enquanto o Mun-
do chora, anseia, 
luta e avança,

Faze de nossa casa 
um pouso de Espe-
rança

Na construção do 
Bem à luz que te 
descerra...

Aspiramos conti-
go a ser, dia por dia,

Uma forja de paz 
que trabalha e con-
fia,

Uma fonte de 
Amor na aspereza 
da Terra.

****
VIBRAÇÕES DO 

PASSE E PARA FLUI-
DIFICAÇÃO DA ÁGUA

Lives: terças às 
20h e sábados às 
18h

Facebook.com/
oconsoladorjaboti-
cabal

Instagram.com/
oconsolador.jaboti-
cabal 

Estudo de O Livro 
dos Espíritos – ter-
ças, das 20 às 21h

Comentário e Re-
flexão do Evangelho 
– sábados, das 18 às 
18h30
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Savegnago entrega cerca de R$ 590 mil em 
doações da campanha Moeda Solidária 

Valor total arrecadado é fruto da generosidade dos clientes nas 50 lojas e postos de 
combustíveis da rede, em 17 municípios, e irá beneficiar 36 instituições

A Campanha Moe-
da Solidária celebra 
a arrecadação total 
de R$ 586.069,37 em 
doações no período 
de 01 de dezembro 
de 2020 a 30 de no-
vembro de 2021. Este 
valor corresponde às 
doações feitas pelos 
clientes da Rede Sa-
vegnago de Super-
mercados em suas 
50 lojas e postos de 
combustíveis e bene-
ficiará 36 instituições 
nos 17 municípios em 
que a rede atua. 

“ A g r a d e c e m o s 
imensamente aos 
nossos clientes pelas 
doações feitas, mes-
mo diante do cená-
rio desafiador que 
enfrentamos nos úl-
timos anos. O resul-
tado da campanha 
foi surpreendente 

e reforçamos que o 
mérito é todo dos 
nossos consumido-
res. Nós, do Savegna-
go, somos apenas o 
elo de ligação entre 
os doadores e as en-
tidades beneficiadas. 
Nosso muito obriga-
do a todos”, afirma o 
presidente-executivo 
da rede, Chalim Sa-
vegnago.

Lançada em junho 
de 2019, a campanha 
Moeda Solidária con-
siste em convidar o 
consumidor a doar os 
centavos de seu troco 
em benefício das en-
tidades, a cada paga-
mento em dinheiro 
realizado no Saveg-
nago. Por exemplo, 
em uma compra no 
valor de R$ 49,95, em 
que o cliente paga 
com uma nota de R$ 

50, ele pode indicar 
a doação dos R$ 0,05 
do troco para a cam-
panha. 

Em 2020, os clien-
tes doaram R$ 
494.501,34, montan-
te que beneficiou 25 
instituições. 

Confira as entida-
des que foram bene-
ficiadas pela Moeda 
Solidária em Jaboti-

cabal:
- APAE de Jabotica-

bal: R$ 13.600,08
- Recanto Menina: 

R$ 13.559,74

Neste final de ano, não solte fogos 
com estampido. Nossos animais, 

crianças e idosos agradecem
A Lei N° 17.389, de 28 de julho de 2021, proibiu a queima, a sol-

tura, a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos 
de artifício com estampido em todo o Estado de São Paulo, com 
multas que variam de R$ 4.300,00 a R$ 11.600,00. A denúncia 
pode ser feita junto à Polícia Militar, pelo 190!

Mas, independente da multa, o que importa mesmo é o respeito!
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Savegnago reinaugura loja 31 em Jaboticabal 
Com espaço gourmet e empório de frios, unidade passou por uma modernização de 

estrutura e layout para oferecer uma nova experiência de compra aos clientes 
No mês do Natal, 

a Rede Savegnago de 
Supermercados pre-
senteia Jaboticabal 
com a reinauguração 
da loja 31, que acon-
teceu na manhã de 
terça-feira (14). 

Agora, a unidade 
localizada na Rua 
24 de Maio, 1111, no 
Centro, está mais 
moderna, com novos 
equipamentos e ter-
minais de self-che-
ckouts, após passar 
por ampliação da área 
de venda e do estacio-
namento. Como no-
vidades, a loja 31 traz 
um espaço gourmet, 
com lanches, salgados 
e sucos frescos, e um 
empório de frios, com 
variedade em frios, 
laticínios e embutidos 
com fatiamento na 
hora. Tudo isso para 
oferecer uma nova - e 
ainda melhor - expe-
riência de compra aos 
clientes. 

“Temos buscado 
investir nas reformas 
de nossas unidades 
para garantir cada 
vez mais conforto e 
qualidade aos clien-
tes por meio de um 
mix diferenciado de 
produtos e serviços”, 
afirma o presidente-
-executivo da rede, 
Chalim Savegnago. 

Com a reformula-
ção, a unidade pas-
sou a contar com 
1.253 m² de área de 
venda, oferecendo 
conforto e mobili-
dade para o fluxo de 
pessoas. Ao todo são 

11 checkouts (caixas), 
além de 4 self-che-
ckouts (autoatendi-
mento) e estaciona-
mento coberto com 
100 vagas para carros 
e 20 para motos. 

Com uma comu-
nicação visual mo-
derna e ambiente 
climatizado, a loja 31 
conta com produtos 
e serviços no padrão 
de qualidade Saveg-
nago, como: o açou-
gue com garantia de 
procedência; adega 
de vinhos nacionais, 
importados e destila-
dos com mais de 500 
rótulos; área de cer-
vejas especiais e pre-
mium; além de uma 
área de alimentos 
saudáveis, com pro-
dutos sem glúten, or-
gânicos, sem lactose 
e integrais e um setor 
de Hortifruti moder-
nizado e com tudo 
fresquinho, direto do 
produtor. 

A unidade refor-
mulada em Jabotica-
bal também oferece 
variedade em flores 
e plantas; empório 
de frios; espaço gour-
met; setor de bebidas 
geladas; rotisseria e 
uma padaria com mix 
de pães artesanais e 
especiais. Além de 
uma nova perfuma-
ria, por meio de pro-
dutos de maquiagem 
e cuidados pessoais. 

A Rede Forte do In-
terior 

Fundada há 45 
anos, a Rede Saveg-
nago conta atual-

mente com 50 lojas 
em 17 cidades, quatro 
postos de combustí-
vel, dois centros de 
distribuição e um 
moderno centro ad-
ministrativo na cida-
de de Sertãozinho, 
matriz do grupo, que 
juntos geram mais de 
10 mil postos de tra-
balho. 

Em seu projeto de 
expansão, a rede pre-
tende inaugurar mais 
cinco lojas, em seu 
crescimento orgâni-
co, sendo em Cam-
pinas (2 unidades), 
Piracicaba, Limeira 
e Leme, um Centro 
Comercial em Ser-
tãozinho. Além das 
unidades adquiridas 
do Grupo Peralta nos 
formatos: 6 lojas no 
padrão Savegnago 
(varejo); 4 no con-
ceito Cash & Carry; 
e 5 lojas no conceito 
Savegnago Prático, 
quando chegará ao 
total de 70 lojas em 

23 municípios do in-
terior de São Paulo e 
a geração de mais de 
13.500 postos de tra-
balho. 

Em 2021, o Saveg-
nago conquistou, 

pelo segundo ano 
consecutivo, a lide-
rança do ranking Ca-
nal Super do Advan-
tage Group. E está em 
1º lugar no interior 
paulista, 7º no estado 

de São Paulo e 13º lu-
gar do Brasil no que-
sito faturamento, de 
acordo com o ranking 
da Associação Brasi-
leira de Supermerca-
dos (ABRAS)
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LAGO MUNICIPAL SERÁ REVITALIZADO

O vereador Gregório 
Casagrande (Solida-
riedade), fechou seu 
primeiro ano de man-
dato com um grande 
presente para os mu-
nícipes, a entrega de 
1 milhão e 50 mil reais 
aos cofres municipais, 
que serão usados para 

a concretização de um 
dos projetos do prefei-
to, professor Emerson.

Segundo o vereador, 
a verba foi conquistada 
junto ao seu deputado 
Estadual do Solidarie-
dade, Alexandre Perei-
ra, que não mediu es-
forços para junto com 

o governo do Estado, 
por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Regional, trouxesse 
mais de um milhão 
para Jaboticabal para 
a revitalização do Lago 
Municipal.

A preocupação do 
vereador Gregório 

Casagrande é mui-
to grande quanto à 
sustentação dos em-
pregos, bem como 
a geração de novas 
oportunidades de tra-
balho e renda para a 
população da cidade. 

Com a realização 
deste projeto, o vere-
ador contempla, além 
da melhoria da pai-
sagem urbana de um 
dos principais cartões 
postais da cidade, cla-
ro, a criação de novas 
oportunidades para 
os comerciantes, prin-
cipalmente para os 
ambulantes e para os 
artistas da cidade, que 
tanto sofreram com a 
pandemia, sendo uma 
das classes mais preju-
dicadas.

“Com a revitaliza-
ção do Lago, todos 
ganham! A cidade, os 
artistas e os comer-
ciantes. Este espaço é 

muito especial, é um 
ponto de encontro da 
família jaboticabalen-
se, bem como um pon-
to turístico da cidade 
que recebe pessoas de 
toda região. 

Com sua revitaliza-
ção as oportunidades 
melhoram pra todos, 
para os feirantes, para 
os comerciantes am-
bulantes, para toda a 
cidade, pois com o au-
mento do movimento, 
todos vão consumir 
mais em Jaboticabal 
e com isso toda a ca-
deia de comerciantes 
será beneficiada, bem 

como novas oportu-
nidades de trabalho 
serão geradas,” com-
plementou o vereador 
Gregório Casagrande. 

O vereador está 
muito feliz com esta 
conquista e agradece 
ao deputado Estadu-
al, Alexandre Pereira, 
por olhar para Jabo-
ticabal com a mesma 
preocupação e cari-
nho que ele tem pela 
nossa cidade, pelos 
comerciantes e pela 
população.

Foto: Dione Amista
Texto: Alairce Arau-

jo

Bala 
de Prata

Versículos 
da Bíblia 
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Feliz Natal e um 2022

com muita luz a todos.

Vamos fazer com que neste Natal possamos, com a
segurança necessária, dar um abraço apertado, um sorriso
sincero e as pessoas que partiram, possamos ter somente

lembranças dos momentos bons.
Vamos caminhar juntos pelo bem da nossa cidade

e de cada munícipe.
Renata Assirati - Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal
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DECRETO LEGISLATIVO
Outorga o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Dr. André Luís
Bottino de Vasconcellos, e dá outras providências.

Autoria: Daniel Rodrigues

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão jaboticabalense ao Dr. André Luís 
Bottino de Vasconcellos.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pela Presidência da Mesa 
Diretora.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legisla-
tivo correrão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 21 de dezembro de 2021.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em 21 de dezembro de 2021.

DENISE CARDOSO
ASSISTENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 770, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Sessão Ordinária realizada dia 20 de dezembro de 2021, apro-
vou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Institui a Placa Comemorativa pelos 50 anos da Faculdade de Edu-
cação São Luís de Jaboticabal, e dá outras providências.

Autoria: Professora Paula

Art. 1º Fica instituída, por este Decreto Legislativo, Placa comemorativa pe-
los 50 anos da Faculdade de Educação São Luís – Jaboticabal SP.
Art. 2º A Câmara Municipal de Jaboticabal mandará confeccionar 50 (cinquen-
ta) placas que serão entregues a igual número de pessoas escolhidas por Co-
missão Especial, constituída por ato da Presidência desta Casa de Leis.
Parágrafo único. A Comissão de que trata o caput deste artigo será compos-
ta por 03 (três) membros a sendo:

a) A vereadora autora deste Decreto Legislativo; e 
b) dois representantes da Faculdade de Educação São Luís, indicados 

pela direção da instituição.
Art. 3º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada, 
obrigatoriamente, no mês de outubro do ano de 2022.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo cor-
rerão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente, suple-
mentada se necessário.
Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 21 de dezembro de 2021.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em 21 de dezembro de 2021.

DENISE CARDOSO
ASSISTENTE LEGISLATIVO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 367, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Sessão Ordinária realizada dia 20 de dezembro de 2021, apro-
vou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO
Dispõe sobre a criação da “Frente Parlamentar em Defesa dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente”, e dá outras providências.

Autoria: Paulo Henrique Advogado, Gregório Casagrande e Ronaldinho

Art. 1º Fica instituída a “Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente”, no âmbito da Câmara Municipal de Jaboticabal-SP.
Art. 2º Compete a frente parlamentar, sem prejuízo de outras atribuições de-
correntes de sua natureza institucional, realizar estudos e debates e tomar 
providências no sentido de:

I. divulgar nomas de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
II. acompanhar as políticas públicas direcionadas e relacionadas a estas questões;
III. monitorar a execução de planos e projetos dos Programas do Governo 

no âmbito Municipal, no que diz respeito à defesa da criança e do adolescen-
te, dos seus direitos e suas necessidades;

IV. realizar estudos relacionados as repercussões decasos de violência 
contra criança e adolescente, através de debates e audiências públicas;

V. acompanhar, discutir e sugerir proposições legislativas correlatas à temática;
VI. elaboração de projetos de lei, ou sugeri-los ao Governo Municipal, 

quando o assunto for de sua competência, que visem asseguras os direitos 
da criança e do adolescente, assim como refogar legislações que conte-
nham conteúdos discriminatórios;

VII. estudar os problemas e receber sugestões da sociedade;
VIII. fiscalizar o cumprimento das normas que faz respeitar a dignidade e 

integridade sexual da criança e do adolescente;
Parágrafo Único: Todas as ações e objetivos da Frente Parlamentar, deve-
rão obrigatoriamente incorporar as dimensões das classes sociais.
Art. 3º A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente deverá assegurar, com absoluta prioridade, nos termos da Lei Federal 
nº 8.019/1990 “Estatuto da Criança e do Adolescente”, a efetivação dos di-
reitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 
convivência familiar e comunitária.
Art. 4º A Frente Parlamentar de que trata esta Resolução terá em sua com-
posição inicial pelos 3 (três) Vereadores, autores da propositura, podendo 
ser ampliada mediante livre adesão de Parlamentares desta Casa de Leis.
Art. 5º A Frente Parlamentar será regida por regulamento próprio, elabo-
rado e aprovado por seus membros no prazo de 60 dias da vigência desta 
Resolução.
Art. 6º As reuniões da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, serão realizadas nas datas e locais estabelecidos por 
seus membros, serão públicas e poderão contar com a participação de mu-
nícipes e organizações representativas.
Art. 7º Serão produzidos relatórios das atividades da Frente, com sumário 
das conclusões de cada uma das reuniões, simpósios, debates, seminários 
e visitas de campo, publicados pela Câmara Municipal de Jaboticabal.
Art. 8º A Frente Parlamentar extinguir-se-á ao término da legislatura em vi-
gor, ou seja, em 31 de dezembro de 2024.
Art. 9º Fica revogada a Resolução nº 364, de 21 de setembro de 2021.
Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em 21 de dezembro de 2021.

DENISE CARDOSO
ASSISTENTE LEGISLATIVO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA Nº 58/2021

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

EXONERA, a partir de 31 de dezembro de 2021 (trabalhado) a Assessora 
de Gabinete Enilúcia Borges de Sousa Joaquim, lotada no Gabinete da 
Vereadora Renata Assirati de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 
2015 e alterações.

Jaboticabal, 22 de dezembro de 2.021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2º Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice - Presidente

ATO DA MESA N° 59/2021

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

EXONERA, a partir de 31 de dezembro de 2021 (trabalhado) o Assessor 
Técnico da Escola do Legislativo Roberto Alessandro Raymundo, lotado 
na Escola do Legislativo de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 
e alterações.

Jaboticabal, 22 de dezembro de 2.021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2º Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice - Presidente

ATO DA MESA N° 60/2021

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

NOMEIA, a partir de 03 de janeiro de 2022 o Assessor de Gabinete Ro-
berto Alessandro Raymundo, lotado no Gabinete da Vereadora Renata 
Assirati de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 22 de dezembro de 2.021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2º Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice - Presidente

PORTARIAS

Nº 65 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - Resolve alterar o expediente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal nos dias 23 e 30 dezembro de 2021, que 
excepcionalmente funcionará das 7h30 às 13hs.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 767, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na 
Sessão Ordinária realizada dia 20 de dezembro de 2021, aprovou e 
nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboti-
cabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Outorga o Título de Cidadão Jaboticabalense a Ernesto Mascellani Neto.

Autoria: Daniel Rodrigues

Art. 1º Fica Outorgado o Título de Cidadão jaboticabalense ao Ernesto Mas-
cellani Neto.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pela Presidência da 
Mesa Diretora.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legisla-
tivo correrão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 21 de dezembro de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em 21 de dezembro de 2021.

DENISE CARDOSO
ASSISTENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 768 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Mu-
nicipal na Sessão Ordinária realizada dia 20 de dezembro de 
2021, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do 
Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Institui a Placa Comemorativa pelos 90 anos de criação da 6ª Sub-
seção da Ordem dos Advogados do Brasil em Jaboticabal.

Autoria: Dr. Mauro Cenço

Art. 1º Fica instituída, por este Decreto Legislativo, a Placa Comemorativa 
pelos 90 anos de criação da 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do 
Brasil em Jaboticabal, ocorrida em 22 de março de 1932.
Art. 2° A Câmara Municipal de Jaboticabal mandará cunhar 90 (noventa) 
placas que serão entregues a igual número de pessoas escolhidas por Co-
missão especialmente constituída por ato da presidência desta Casa de 
Leis.
Parágrafo único: a Comissão de que trata o caput deste artigo será com-
posta por 5 (cinco) membros a saber:

a) o vereador autor deste Decreto Legislativo:
b) um(a) vereador(a) escolhido pela presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal;
c) 3 (três) representantes da 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do 

Brasil em Jaboticabal.
Art. 3° A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada na 
semana do dia 22 de março de 2.022.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legisla-
tivo correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente, 
suplementada se necessário.
Art. 5° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 21 de dezembro de 2021.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em 21 de dezembro de 2021.

DENISE CARDOSO
ASSISTENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 769, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Mu-
nicipal na Sessão Ordinária realizada dia 20 de dezembro de 
2021, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do 
Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 29/2021

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, no uso das atribuições que lhe compete a legislação vigente,

Conforme dispõe o Decreto Legislativo nº 768, de 20 de dezembro de 2021, 
a comissão para a escolha de 90 (noventa) pessoas que receberão a placa 
comemorativa pelos 90 anos de criação da 6ª Subseção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil em Jaboticabal ficará assim composta:

a) Dr. Mauro Cenço – Vereador e autor da propositura;
b) Dr. Edu Fenerich – Vereador;
c) Dr. Andre Luis Bottino de Vasconcellos - Presidente da OAB;
d) Dr. Anisio de Paula Mello – OAB;
e) Luciana Cristina de Alexandre Baroni – OAB.

Jaboticabal, 21 de dezembro de 2021.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N. 17/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: ALPES MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 
ELEVADORES LTDA
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 345/2021 - Dispensa nº 75/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de manutenção de elevador, sem fornecimento de peças.
VALOR TOTAL: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sendo 12 (doze) par-
celas mensais, iguais e sucessivas de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/12/2021

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N. 16/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: JABOTICABAL REFRIGERAÇÃO E AR-CONDICIONADO LTDA
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 507/2021 - Dispensa nº 114/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção preventi-
va e corretiva, bimestral e semestral de ar condicionado, a fim de efetuá-las 
nos aparelhos da Câmara Municipal de Jaboticabal.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais).
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15/12/2021

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 12/2021
CONTRATO Nº 11/2020
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: EMPRESA JORNALÍSTICA SCANDELAI & SCANDELAI 
LTDA - ME
FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso II, c/c art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 501/2021 – Pregão Presencial nº 05/2020
OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 11/2020 pelo prazo de 
12 (doze) meses, o qual tem por objeto a contratação de empresa do ramo 
jornalístico para publicações de atos oficiais e matérias institucionais.
VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil 
e oitocentos reais), sendo R$ 0,83 (oitenta e três centavos) o valor do centí-
metro quadrado de coluna publicado.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 16/11/2021 Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo intermédio de Companhia 
de Seguros Previdência do Sul (PREVISUL), inscrita no CNPJ sob o nº 92.751.213/0001-73, representando neste ato a Caixa Consórcios S/A - Administrado-
ra de Consórcios, inscrita no CNPJ sob o nº 05.349.595/0001-09, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local 
infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em° cumprimento a 
lei 9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: JABOTICABAL – SP. BAIRRO JARDIM BOTHÂNI-
CO. Rua Antonio Dos Santos Filho, n°290(Lt 07 da Qd “M”). Casa. Áreas Totais. Terr. 200,00m² e constr. 108,31m² Matr. 32.804 do RI Local. Obs.: Ocupado. 
Desocupação por conta do comprador. (AF).  1º Leilão: 18/01/2022, às 16h. Lance mínimo: R$ 193.000,00   e  2º Leilão: 20/01/2022, às 16h. Lance 
mínimo: R$ 96.500,00 (Caso não seja arrematado no 1º leilão) Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação 
on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado 
das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os 
interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis no site www.milanleiloes.com.br.

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 18/01/2022 Às 16h. - 2ºLEILÃO: 20/01/2022 Às 16h. (caso não seja arrematdo no 1º Leilão)1ºLEILÃO: 

Na segunda-feira (20/12)
foi entregue uma linda col-
cha de casal pelo geren-
te da MONTREAL MODA E 
CASA, Sr. GILMAR, à ganha-
dora do sorteio realizado 
no programa VIOLA E CIA  
no domingo (19/12), entre 
os ouvintes participantes 
da promoção de...NATAL!  
Parabéns à todos...
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Renata Assirati e Val Barbieri recebem representantes de entidades 

na Câmara Municipal de Jaboticabal e reúnem-se com 
assessor do Deputado Federal Arnaldo Jardim

Na tarde da últi-
ma quarta-feira, 22, 
a presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, Renata 
Assirati, juntamen-
te com a vereadora 
Val Barbieri, recebe-
ram representantes 
de cinco entidades 
de Jaboticabal, jun-
tamente com o Fá-
bio Pádua, assessor 
do Deputado Fede-
ral Arnaldo Jardim, 
para discussão sobre 
algumas demandas 
de entidades e ofí-
cios que estão sendo 
realizados junto ao 
deputado. 

Estiveram presen-
tes na oportunida-
de, Celso Aparecido 
Cassiano, presidente 
da APAE de Jaboti-
cabal; Regina Célia 
Soares, presidente 
do CEVER; Miriam 
Barbieri Carregari, 
representando o Re-
canto Menina; Delza 
Roberta de Camar-
go e Diego Bonat-
ti, representando o 
Lar Acolhedor São 
Vicente de Paulo; e 
Izilda Costa, repre-
sentando a Unidade 
Olhos da Alma. Par-
ticipou juntamente 
da reunião, a asses-
sora Gizella Verardi-
no Bellodi Ferreira. 

“Cada entidade re-
presentada teve suas 
demandas e estamos 
lutando de mãos da-
das com Jaboticabal 
e com cada entida-
de, fazendo com que 
suas solicitações 

sejam atendidas. 
Agradeço a presença 
de todos, a direto-
ria e representantes 

destas importantes 
instituições  para 
o município e que 
possamos cada vez 

mais firmar nossos 
compromissos com 
o Deputado Arnal-
do Jardim, que vem 

trabalhando efeti-
vamente por nós. 
Agradecemos imen-
samente Fábio Pá-

dua por estar sem-
pre atento às nossas 
demandas”, destaca 
Renata Assirati.



22 SÁBADO, 25 DE DEZEMBRO DE 2.021

ASSOCIAÇÃO “CORA CORALINA” COM NOVA ASSINATURA
A diretoria execu-

tiva da Associação 
“Cora Coralina” - Cen-
tro Jaboticabalense 
de Atividades Cultu-
rais e Artísticas, sob 
a presidência de Car-
los Alberto de Faria, 
aceitando a sugestão 
do sócio Abel Zeviani, 
decidiu por atualizar 
a assinatura usada 
desde a sua funda-
ção em 1994. A nova 
assinatura em dois 
tamanhos e modelos 
com as cores da ban-
deira de Jaboticabal 
foram aprovadas pela 
diretoria executiva 
na reunião em 11-
12-2021 realizada na 
Escola de Arte “Prof. 
Francisco Berlingieri 
Marino”, prestigiada 

pelo Prefeito Muni-
cipal - Emerson Ca-
margo, Diretor da 
Escola de Arte - Lucas 
Bahia, contabilista e 
advogado Dr. Mau-
rilio Delfino, mem-
bros do Conselho de 
Administração e do 
Conselho Fiscal. Foi 
escolhida e colocada 
uma foto da poetisa 
e patrona da associa-
ção quando jovem à 
época moradora na 
culta Jaboticabal do 
início do século XX 
(onde nasceram seus 
filhos), justamen-
te para divulgar ela 
na juventude, pois 
a maioria das ima-
gens da escritora são 
quando idosa. A foto 
original foi editada e 

tratada por Faria Ze-
viani Produções e a 
arte gentilmente de-
senvolvida por cor-
tesia pelo Web Desig-
ner - Harley Bergo, 

ambos colaborando 
espontaneamente. A 
associação foi man-
tenedora do Cine 
Theatro Municipal 
“Manoel Marques de 

Mello” durante um 
bom período, onde 
trouxe grandes es-
petáculos teatrais e 
artísticos e realizou 
projeções cinemato-

gráficas por 16 anos. 
E também é a man-
tenedora da Escola 
de Arte desde a sua 
fundação em 1995, 
há 26 anos.
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