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Jaboticabal
A GAZETA

As mães, pais e res-
ponsáveis que leva-
ram seus fi lhos para 
as unidades de ensino 
municipal na última se-
gunda-feira (07/02) em 
Jaboticabal tiveram a 
grata surpresa de, logo 
no primeiro dia letivo do 
ano, receberem material 
escolar de qualidade, 
que incluiu lápis de cor 
da marca Faber Castell, 
por exemplo. 

Segundo a adminis-
tradora Marilda Cravei-
ro, mãe da aluna Luiza 
Lara, do segundo ano 
“A” da Escola Palma Tra-
vassos, sua fi lha chegou 
em casa após a aula e 
logo contou a novidade. 
“Ela já veio nos mostrar 
o material que recebeu. 
Material superorganiza-
do, lápis de cor colorido 
da Faber Castell, lápis 
de escrever, borracha, 
apontador, cola, cader-

Mães, pais e responsáveis parabenizam 
Prefeitura de Jaboticabal e SECEL pela 

entrega dos materiais escolares de qualidade
nos, tudo muito bem or-
ganizado e de boa quali-
dade. Isso dá esperança 
para as crianças volta-
rem para as aulas após 
tanto tempo em casa. É 
uma alegria”, afi rmou 
Marilda. “O pessoal da 
escola sempre nos pro-
cura e temos um contato 
muito bacana, sempre 
tirando as dúvidas. Esse 
relacionamento também 
é fantástico”, emendou.

Para a autônoma Gis-
lene Cristina de Oliveira 
Basso, mãe do Kayron e 
da Kenya, que estudam 
na Escola Coronel Vaz, 
fazia muito tempo que ela 
não via um material com 
tanta qualidade. “Não 
são materiais que espe-
rávamos receber. Nesta 
qualidade, sempre com-
prando mesmo. Estou 
bastante satisfeita com 
o empenho do município 
com as nossas crianças. 
O meu fi lho, que está no 

oitavo ano, disse: ‘mãe, 
entregaram Faber Cas-
tell pra gente!’. Eu achei 
o máximo e falei para ele: 
‘está vendo, fi lho. Nos 
outros anos o papai pre-
cisava comprar e dessa 
vez não’”, afi rmou Gis-
lene. “Se a criança tem 
um material de qualida-
de, dá um ânimo maior 

para estudar. Faz toda a 
diferença eles estarem 
com um bom material, 
independente da marca, 
mas pela qualidade”, fi -
nalizou. 

Para o prefeito de Ja-
boticabal, Prof. Emerson 
Camargo, é fundamental 
oferecer boas condições 

para as crianças. “Sou 
professor e sei o quanto 
um bom material e um 
cuidado especial fazem a 
diferença. Além do mate-
rial escolar e dos unifor-
mes, também estamos 
climatizando todas as 
salas de aula da nossa 
rede com ar-condiciona-
do. A educação de Jabo-

ticabal será diferencia-
da”, comemorou.

Agora, após a entrega 
dos materiais escolares, 
a Prefeitura de Jaboti-
cabal dá sequência à li-
citação dos uniformes 
escolares, que serão en-
tregues ainda neste pri-
meiro semestre.

Emerson Camargo e André Domingues empenhados na melhoria da saúde de Jaboticabal. 
Licitação busca empresas comprometidas.

Na última quinta-feira, 
dia 10, aconteceu a aber-
tura dos trabalhos lici-
tatórios do processo de 
seleção de organização 
social qualifi cada para 
a celebração de parce-
ria para gerenciamento, 
operacionalização e exe-
cução de ações e servi-
ços em saúde na Unida-
de Pronto Atendimento 
– UPA I de Jaboticabal, de 
acordo com processo de 
nº 7467-5/2021. 

Reuniram-se para os 
procedimentos à sessão 
de abertura do Chama-
mento Público, a pre-
sidente da Comissão 
Permanente de Licita-
ções (CPL), Angela Pau-
la Gimenez de Oliveira, 
o vice-presidente, Fabio 
Monteiro Santos, Gilson 
Antônio Merenda, Zélio 
Antônio Moretto Júnior 

Presidente do Legislativo acompanha abertura de 
licitação na área da saúde - UPA

e Rafael Fernandes Mo-
desto Homem.

 A presidente da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal, Renata Assirati, 
juntamente com o seu 
assessor, Jairo Teixeira, 
estiveram presentes no 
Auditório do Paço Muni-
cipal para conferir todo 
o andamento do proces-
so, que iniciou às 9h. Na 
oportunidade, esteve 
presente também a as-
sessora de gabinete do 
vereador Ronaldinho, 
Isabela Salazar. Parti-
ciparam da licitação as 
organizações sociais: 
Associação Benefi cente 
Cisne, Instituto Diva Al-
ves do Brasil, Instituto de 
Estudos e Pesquisas Hu-
maniza e Grupo Futuro – 
Gestão em Saúde.

Os procedimentos 

para a sessão são rea-
lizados em três etapas, 
primeiramente é preciso 
verifi car o credencia-
mento, ou seja, as con-
dições para a empresa 
participar do certame,   
em seguida é analisada a 
documentação habilita-
tória para verifi car se a 
empresa está de acordo 
com os tributos, com as 
responsabilidades quan-
to à ordem jurídica, fi scal 
e qualifi cação técnica, 
por último, é visto o pre-
ço ofertado pela empre-
sa e a capacidade dela 
de atender o plano de 
trabalho. Somente a pri-
meira fase foi realizada 
para saber se cada em-
presa está apta a partici-
par do certame. 

“É importante estar-
mos presentes, conferir 
as organizações licitan-

tes e conhecer, inclusive, 
o trabalho de idoneidade 
de cada uma delas. Par-
ticipei de grande parte 
da sessão, onde também 
tirei dúvidas e tomei co-
nhecimento de cada uma 
delas. A sessão encerrou 
e aguardaremos novos 
andamentos. Todos os 
vereadores foram convi-
dados a participarem da 
sessão. Na oportunida-
de, estive com o secre-
tário de Administração 
Ricardo Pontes Gestal”, 
destaca Renata Assira-
ti, que completou sobre 
a importância de estar 
presente na licitação. 

“Como vereadora e 
ligada integralmente à 
área da saúde, é o meu 
dever conhecer as em-
presas que irão assumir 
o gerenciamento, opera-
cionalização e execução 

dos serviços da UPA”, 
enfatiza Renata Assirati. 

Para a presidente do 
legislativo, todo o com-
prometimento do prefei-
to Emerson Camargo e 
do secretário de Saúde, 
André Domingues, fazem 
a diferença neste mo-
mento na escolha da or-
ganização que estará à 
frente da UPA. “Estamos 
empenhados juntos, exe-
cutivo e legislativo, para 
oferecer à população o 
melhor para a saúde do 
município.

A sessão foi suspensa, 
de acordo com o vice-
-presidente da Comissão, 
Fábio Santos, pois foram 
identifi cadas algumas 
questões na documen-
tação apresentada, que 
depende de uma análise 
jurídica para certifi car 
que a empresa é de fato 
apta a participar da con-

corrência do certame.

Alguns participantes 
também fi zeram apon-
tamentos de ordem ju-
rídica, que também têm 
que ser analisados pela 
procuradoria. Para que 
essa análise seja feita, 
foi suspensa e os autos 
remetidos ao Jurídico, 
que irá analisar as ale-
gações da comissão 
de licitações e também 
dos participantes e se 
tudo está dentro da lei. 
Após a análise do jurídi-
co é retomada a sessão 
para dar continuidade 
na classifi cação ou des-
classifi cação das quatro 
empresas participantes. 

Para saber sobre a 
sessão completa, a ata 
está disponível no Portal 
da Transparência da Pre-
feitura de Jaboticabal.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
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Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003136-56.2021.8.26.0291
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exequente: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Aberto

San Marino
Executado: Francisco Pereira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003136-56.2021.8.26.0291

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

FAZ SABER a(o) executado FRANCISCO PEREIRA, CPF 12599938848, com endereço à
Avenida Jacaranda, 340, Jardim Campo Redondo, CEP 14784-385, Barretos - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não Padronizados Aberto San Marino, alegando a exequente, em síntese, que
lhe foi cedido o crédito decorrente de contrato celebrado entre o executado e a empresa Morada
do Campo Empreendimentos Imobiliários Ltda., por meio de contrato de cessão de crédito. O
contrato foi firmado pelo executado para aquisição do lote nº 07, quadra nº 03, do loteamento
"Morada do Campo", pelo valor de R$ 96.611,64 (noventa e seis mil, seiscentos e onze reais, e
sessenta e quatro centavos). Como forma de pagamento, restou pactuado o parcelamento em 150
vezes no valor de R$ 1.258,20 (mil duzentos e cinquenta e oito reais, e vinte centavos),
encontrando-se vencido e não pago desde julho de 2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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O presidente da Co-
missão de Direitos Hu-
manos e Cidadania da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, vereador 
Prof. Jonas (Republi-
canos), participou na 
tarde de quarta-feira 
(09/02) da entrega 
inaugural de alimentos 
cultivados pela Asso-
ciação das Mulheres 
Agricultoras Familia-
res do Assentamento 
de Córrego Rico (AMA-

Alimentos cultivados por mulheres do 
assentamento de Córrego Rico chegarão à 
mesa de entidades sociais de Jaboticabal 

AR) como parte do Pro-
grama Alimenta Brasil 
(PAB), que substituiu o 
Programa de Aquisição 
de Alimentos, do Gover-
no Federal. O evento 
também contou com a 
presença do vice-pre-
feito, Nelsinho Gimenez 
(PATRI), e da secretária 
de Assistência e Desen-
volvimento Social, Lu-
ciana Bergo. 

Cerca de cinco mil 

quilos de hortaliças e 
frutas foram entregues 
nesta primeira leva à 
secretaria de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social. Todos os 
alimentos foram plan-
tados e cultivados nos 
quintais e terreiros das 
14 agricultoras fami-
liares que integram a 
associação. A previsão 
é de que toda semana 
o município receba ali-
mentos das produtoras 

do assentamento por 
meio do PAB para ser 
destinados às entida-
des sociais. 

Isso porque a AMA-
AR foi contemplada 
com uma emenda par-
lamentar no valor de 
R$ 112 mil do deputa-
do federal Marcos Pe-
reira (Republicanos), 
para realizar a venda 
de seus produtos ao 
poder público por meio 
do PAB. “Conseguimos 
essa emenda para ser 
destinado às mulheres 
agricultoras do assen-
tamento, e tudo o que 
é produzido aqui [por 
elas] é entregue para 
a assistência social da 
nossa cidade, e depois 
recebe esse dinheiro 
através dessa emenda 
parlamentar”, pontuou 
Prof. Jonas. 

Para a presidente 
da associação, Tânia 
Mara Baldão, morado-
ra do assentamento há 
23 anos, a conquista 
é só alegria, uma vez 
que as hortaliças e 
frutas, que antes eram 

em grande parte per-
didas, agora ganham 
novo destino: a mesa 
de entidades sociais 
para a suplementação 
alimentar de seus as-
sistidos. Além disso, 
as mulheres agriculto-
ras conseguem gerar 
renda com a venda de 
sua própria produção. 
“Esse projeto vem nos 
ajudar a pagar as con-
tinhas mensais, como a 
conta de energia. Por-
que a grande cultura 
a gente colhe uma vez 
por ano só, não tem 
produção o ano todo. 
E essa produção do 
quintal, do terreiro é 
que segura a barra 
mesmo, da família em 
casa. É a produção 
do quintal, que seria 
um pé de goiaba, uma 
jaca... Nosso grupo é 
grato ao deputado que 
indicou a nossa orga-
nização de mulheres 
[para o recebimento da 
emenda], que é o nos-
so primeiro projeto de 
empoderamento femi-
nino [no assentamen-
to]”, contou Tânia.  

Para o vice-prefeito, 
Nelsinho Gimenez (PA-
TRI), “é importante fa-
zer parte desse evento, 
por várias vertentes. A 
primeira delas, o em-
poderamento das mu-
lheres; verifi car toda 
essa dinâmica que as 
mulheres vêm aplican-
do também no sistema 
agrícola, e hoje está aí 
a prova, da produção 
exorbitante que o as-
sentamento tem pro-
porcionado através das 
mulheres. Outro ponto 
importante é essa par-
ceria, é a visibilidade 
que o sistema público 
tem levado, do nosso 
assentamento para o 
Brasil, fazendo com 
que nossos deputados 
tenham ciência disso, e 
captem esses recursos 
e destinem pra nossa 
cidade, principalmente 
pro nosso assentamen-
to, que é uma impor-
tante fonte geradora 
de renda e também de 
agregação de valores 
às pessoas que aqui 
moram”, defendeu Nel-
sinho. 

De acordo com a 
presidente da associa-
ção, a venda segue ta-
bela do Conab, e o va-
lor recebido é dividido 
igualitariamente entre 
as mulheres partici-
pantes. A estimativa é 
de que cada uma deva 
receber cerca de um 
salário mínimo men-
sal com a venda dos 
produtos, até atingi-
rem o teto total dos R$ 
112 mil destinados por 
meio da emenda parla-
mentar. 

PARA SABER – O Pro-
grama Alimenta Brasil, 
regulamentado pelo 
Decreto nº 10.880 de 2 
de dezembro de 2021, 
é executado por esta-
dos, DF e municípios, 
em parceria com o Mi-
nistério da Cidadania, e 
pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento 
(Conab). 

Como forma de re-
conhecimento pelos 
trabalhos prestados 
à comunidade jaboti-
cabalense, a Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal realiza na próxima 
segunda-feira (14/02) 
uma sessão solene 
para a entrega do Títu-
lo de Cidadão Jabotica-
balense ao engenhei-
ro ANDRÉ SCHIAVON 
VILLA NOVA, em cum-
primento ao Decreto Le-
gislativo nº 744/2020, 
de autoria do verea-
dor Dr. Edu Fenerich; 
à advogada IRAMAIA 
DA ROCHA, conforme o 
Decreto Legislativo nº 
745/2020, de autoria 

Câmara de Jaboticabal faz sessão solene para entrega de
 títulos de Cidadania, Benemérito, e Diploma de 

Honra ao Mérito na segunda-feira (14/02)
do então vereador Beto 
Ariki; e à professora 
MARIA APARECIDA 
CARBONI, como rege o 
Decreto Legislativo nº 
760/2021, de autoria 
do vereador Prof. Jo-
nas.

Também será feita 
a entrega de Diploma 
de Cidadão Beneméri-
to ao Dr. MÁRIO FER-
NANDO BERLINGIE-
RI (post mortem), em 
conformidade com o 
Decreto Legislativo nº 
753/2021, de autoria 
da vereadora Renata 
Assirati; e de Diploma 
de Honra ao Mérito à 
HELIJA ORGANIZAÇÃO 

CONTÁBIL, conforme o 
Decreto Legislativo nº 
764/2021, de autoria 
da vereadora Val Bar-
bieri.

A solenidade será 
aberta e realizada obe-
decendo o limite de 60% 
da capacidade do ple-
nário (uso de máscara 
facial obrigatório), com 
transmissão ao vivo, 
a partir das 19 horas, 
pelo canal da Câmara 
no Youtube (www.you-
tube.com/CâmaraMu-
nicipaldeJaboticabal), 
e retransmissão pelo 
Facebook (www.face-
book.com/CamaraJa-
boticabal).
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PROMOÇÃO 

IMPERDÍVEL

MARAN KIDS

R.Rui Barbosa,986 - Centro - 16 3203-2136

Após a entrega dos 
materiais escolares, 
que aconteceu na última 
segunda-feira (07/02) 
logo no primeiro dia le-
tivo do ano, a Prefeitura 
de Jaboticabal dá sequ-
ência na licitação para 
a aquisição dos unifor-
mes escolares. O kit será 
composto por duas ca-
misetas de manga cur-
ta, duas bermudas, uma 
jaqueta, uma calça, dois 
pares de meias, um tênis 
e uma mochila. No caso 

Após entrega dos materiais escolares, Prefeitura de Jaboticabal 
dá sequência na licitação para aquisição dos uniformes; itens 

serão entregues ainda no primeiro semestre
das mochilas, serão dois 
tipos: mochila escolar 
padrão, voltada para o 
Ensino Fundamental II e 
EJA – Ensino de Jovens e 
Adultos, além da mochi-
la com rodinha, voltada 
para o Ensino Funda-
mental I e Infantil. Os tê-
nis também apresentam 
dois modelos, um com 
velcro (até o n° 34) e ou-
tro com cadarço (do 35 
ao 44). Os itens serão en-
tregues ainda no primei-
ro semestre.

“Foi uma alegria enor-
me poder entregar os 
materiais escolares para 
nossas crianças logo no 
primeiro dia letivo do ano 
e ver a satisfação dos 
alunos, pais e respon-
sáveis pela qualidade 
dos itens que foram en-
tregues. Agora, a nossa 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
dá sequência à licitação 
dos uniformes. Esse foi 
um pedido que fi z para 

a nossa secretária Lucia 
Vasques e que, de forma 
brilhante, vem conduzin-
do o processo ao lado 
de toda a equipe. Ainda 
neste primeiro semestre 
iremos entregar os kits 
para nossas crianças, 
jovens e adultos”, come-
morou o prefeito, Prof. 
Emerson Camargo.

Outros itens ainda 
serão adquiridos pela 
secretaria para com-
plementar o kit, como 
squeeze, frascos de ál-
cool em gel, sabonete 
líquido, toalha de mão, 
máscara de proteção e 
necessaire. “Das empre-
sas que participaram da 
licitação, nenhuma de-
las possuiu condições 
de entregar esses itens. 
Portanto, para esses 
materiais, a licitação 
foi considerada deser-
ta. Após fi nalizarmos o 
processo de compra dos 
uniformes escolares, 

vamos abrir a licitação 
para a aquisição desses 
itens de forma separa-
da”, explicou a secretá-
ria Lucia Vasques.

O pregão para a aqui-
sição do uniforme esco-

lar foi realizado no último 
dia 3 de fevereiro. Agora, 
a secretaria analisa a 
documentação técnica e 
qualidade das amostras 
que estão sendo entre-
gues no prazo de 15 dias 
úteis.
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A Prefeitura de Ja-
boticabal recebeu 
duas ótimas notícias 
ao longo desta se-
mana. A primeira de-
las foi a conquista de 
dois poços por meio 
do programa “Água é 
Vida”, do Governo do 
Estado de São Paulo, 
que serão perfurados 
nos bairros Jardim 

Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson Camargo comemora 
conquista de dois poços por meio do programa “Água é 
Vida”, do Governo do Estado de São Paulo, e a liberação 

de R$11 milhões para investimentos no SAAEJ

Monterrey e Jardim 
América. A outra boa 
notícia foi a libera-
ção de R$11 milhões 
de reais, por meio do 
Desenvolve SP, para 
investimentos no SA-
AEJ na perfuração de 
poço profundo, setori-
zação da distribuição 
de água, entre outros 
investimentos.

“É uma alegria muito 
grande poder anun-
ciar essas conquis-
tas. Jaboticabal sofre 
há anos com a falta 
de água e chegamos 
até a administração 
como a grande espe-
rança para solucionar 
esse problema crô-
nico. Agora estamos 

muito perto disso”, 
comemorou o prefei-
to, Prof. Emerson Ca-
margo. “Agradeço ao 
governo do Estado de 
São Paulo, nos nomes 
do governador João 
Dória e do vice-gover-
nador Rodrigo Garcia, 
além do DAEE – De-
partamento de Águas 
e Energia Elétrica na 

figura do superinten-
dente Dr. Francisco 
Loducca e do chefe de 
gabinete, Dr. Wander-
ley de Abreu, além do 
apoio incondicional do 
amigo e deputado fe-
deral Samuel Moreira. 
Para quem dizia que 
não tínhamos força po-
lítica e capacidade para 
trazer bons recursos, 

vamos fazendo história 
logo em nosso primeiro 
ano”, emendou o pre-
feito. Ainda segundo o 
prefeito, os poços se-
rão construídos após 
análise técnica reali-
zada pelo DAEE, assim 
como já aconteceu em 
outras ocasiões. 

Confira abaixo todos 
os poços conquista-
dos nesta atual admi-
nistração:

Dois poços por meio 
do programa Água é 
Vida:

- Jardim Monterrey 
- Jardim América

Poço profundo por 
meio do Desenvolve 
SP:

- Vale do Sol

Dois poços com pro-
jeto do DAEE e exe-
cução com recursos 
próprios:

- Parque das Araras
- Bom Jesus

Um poço que será 
inaugurado nos próxi-
mos dias em parceria 
público-privada:

- São José

Expectativa de cele-
brar mais uma parce-
ria público-privada:

- Cohab I
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A abertura dos tra-
balhos legislativos na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal ocorreu 
na noite de segunda-
-feira (07/02), na pri-
meira sessão ordiná-
ria do ano. A sessão 
começou com a leitura 
da mensagem do pre-
feito municipal, Prof. 
Emerson Camargo (PA-
TRI), que fez um breve 
balanço de 2021 e fa-
lou sobre a previsão 
de investimentos nas 
áreas de infraestrutu-
ra, educação, saúde, 
entre outros, para este 
ano. A íntegra do dis-
curso está disponível 
nos canais da Câmara 
pelo YouTube e Face-
book.

A presidente da Câ-
mara, Renata Assirati 
(PSC), saudou o prefei-
to e pontuou a impor-
tância da harmonia en-
tre os poderes. “Hoje, 
dia 07 de fevereiro de 
2022, iniciamos com 
essa sessão ordinária 
o nosso ano Legisla-
tivo... O importante é 
trabalharmos juntos 
em busca de recur-
sos para o desenvolvi-
mento de Jaboticabal, 
seja na infraestrutura, 
para abastecimento 
nas áreas da saúde, 
meio ambiente em to-
das as áreas”, disse a 
Chefe do Legislativo.

ORDEM DO DIA – O 
plenário, por sua vez, 
apreciou o total de 12 
projetos, sendo nove 
deles incluídos na pau-
ta de votação, a pedi-
do do Poder Executi-
vo, após requerimento 
assinado pela maioria 
dos vereadores para 
dispensa de tramita-
ção nas comissões 
permanentes da Casa.

Entre os projetos 
originais da pauta 
aprovados por unani-
midade está o de cria-
ção da Ouvidoria-Ge-
ral do Município (PL nº 
156/2021), de autoria 
do Poder Executivo. 
Segundo o texto apre-
sentado, o órgão será 
vinculado ao Gabinete 
do Prefeito Municipal 
e deverá atuar direta-
mente na defesa dos 
direitos dos usuários 
de serviços públicos; 
promover a partici-
pação do usuário na 
administração públi-
ca, em cooperação 
com outras entidades 
em defesa do usuário; 
acompanhar a presta-
ção dos serviços pú-
blicos, visando garan-
tir a sua efetividade e 
propor medidas para 
o seu aperfeiçoamen-
to; receber, analisar 
e responder às ma-
nifestações a ela en-
caminhadas; encami-

Câmara de Jaboticabal abre trabalhos 
legislativos de 2022 e aprova 12 projetos 

em primeira sessão ordinária do ano
nhar às autoridades 
competentes as mani-
festações, solicitar in-
formações a respeito 
das mesmas, acompa-
nhando o tratamento e 
sua efetiva conclusão; 
entre outros. De acor-
do com o prefeito, o ór-
gão será um canal di-
reto com a população, 
e terá a versão de ou-
vidoria digital, o e-OUV. 
“O cidadão vai poder 
baixar no celular e fa-
zer praticamente a re-
clamação direta à pre-
feitura. Uma lâmpada 
de poste queimada, 
um buraco na rua... vai 
poder tirar foto de um 
animal que está na rua 
praticamente abando-
nado... Com esse APP 
fi ca mais fácil, porque 
ele já vai direto para 
o sistema central da 
prefeitura e das secre-
tarias”, argumentou 
o Chefe do Executivo. 
O projeto segue para 
sanção do prefeito.

Os vereadores tam-
bém aprovaram de for-
ma unânime o Projeto 
de Lei nº 144/2021, de 
autoria da vereadora 
Profa. Paula (PT), que 
torna obrigatório a 
afi xação de cartaz em 
órgãos públicos e pri-
vados sobre as penali-
dades administrativas 
a serem aplicadas pela 
prática de atos de dis-
criminação racial. Ain-
da foi aprovado, com 
emenda, o Projeto de 
Resolução nº 19/2021, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich (MDB), 
que dá nova redação a 
um artigo da Resolu-
ção que instituiu a Ga-
leria de Ex-Presidentes 
da Câmara. O novo tex-
to institui a Galeria de 
Presidente da Câma-
ra, da Legislatura de 
1948 e subsequentes, 
possibilitando a fi xa-
ção não somente dos 
ex-presidentes, como 
igualmente dos que es-
tiverem no cargo.

INCLUSÕES – Dos 
nove projetos incluí-
dos para votação, oito 
foram aprovados por 
unanimidade e um por 
maioria. Confi ra abai-
xo:

DOAÇÃO E GRATIFI-
CAÇÃO – O Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
35/2022, de autoria 
da Mesa Diretora, que 
autoriza a doação de 
bens móveis em desu-
so do Poder Legisla-
tivo para a prefeitura 
municipal, foi aprova-
do de forma unânime 
pelo plenário e segue 
para promulgação da 
presidente da Câma-
ra, Renata Assirati. Um 
veículo Corolla (patri-
mônio 1269) irá para 
a Prefeitura Munici-

pal e uma impressora 
laser monocromática 
(patrimônio 1751) para 
a Unidade de Pronto 
Atendimento. Também 
foi aprovado por unani-
midade o Projeto de Lei 
nº 187/2022, que ade-
qua a Lei 5.237/2022, 
que autorizou o Po-
der Executivo a con-
ceder uma gratifi ca-
ção pecuniária de R$ 
2.450,00 a servidores 
do quadro de magisté-
rio. O texto aprovado 
estende a gratifi cação 
aos servidores inati-
vos (aposentados) do 
quadro do magistério, 
aos servidores ativos e 
inativos do grupo ocu-
pacional de Ativida-
des de Apoio à área da 
Educação e de outros 
grupos ocupacionais 
que são remunerados 
com recursos vincu-
lados à manutenção 
e desenvolvimento do 
ensino (FUNDEB), bem 
como aos servidores 
ocupantes de cargo de 
cozinheiro que esteve 
ou esteja, a serviço do 
município, prestando 
serviços junto à me-
renda escolar em es-
colas da rede estadual 
ou em instituições con-
veniadas.

REABERTURA DE 
PRAZO DO REFIS –  O 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 11/2022, 
de autoria do prefeito 
municipal, também foi 
aprovado por unanimi-
dade com uma emenda 
apresentada pelo ve-
reador Pepa Servido-
ne (DEM), que reabre o 
prazo do REFIS a partir 
da publicação desta Lei 
Complementar para 
até o dia 10 de março 
a possibilidade do con-
tribuinte acertar seus 
débitos com o Municí-
pio com anistia de 40% 
dos juros e multa de 
mora. O projeto segue 
para sanção do prefei-
to municipal.

ATENDIMENTO EDU-
CACIONAL ESPECIALI-
ZADO – Os vereadores 
igualmente aprovaram 
por unanimidade o pro-
jeto que cria o Centro 
Municipal Multiprofi s-
sional de Atendimento 
Educacional Especiali-
zado da Rede Munici-
pal de Ensino Profes-
sor Waldemar Martins 
(CEMMAEE) (PL nº 
184/2022). De acordo 
com o texto, de autoria 
do Poder Executivo, o 
Centro será destinado 
ao atendimento edu-
cacional especializado, 
em contraturno es-
colar, e deverá aten-
der estudantes com 
transtornos específi -
cos de aprendizagem, 
bem como transtornos 
globais do desenvolvi-
mento e altas habilida-

des ou superdotação 
da Rede Pública Mu-
nicipal de Ensino, tais 
como dislexia, TDAH, 
entre outros. O aten-
dimento especializa-
do não substituirá a 
obrigatoriedade da 
escola em atender o 
educando(a) em sua 
formação escolar. Ain-
da segundo o autor da 
proposta, o CEMMA-
EE também oferecerá 
atendimento educacio-
nal especializado em 
ambiente hospitalar e 
domiciliar. No total, 46 
profi ssionais deverão 
atuar no CEMMAEE, 
entre gestor(a) esco-
lar, coordenador(a) 
p e d a g ó g i c o ( a ) , 
p e d a g o g o ( a ) , 
psicopedagogo(a) clí-
nica, educador(a) hos-
pitalar, psicólogo(a), 
serviço social, te-
rapeuta ocupacio-
nal, fonoaudiólogo(a), 
apoiador(a) escolar e 
secretário(a). Ainda 
conforme o texto apro-
vado, os profi ssionais 
deverão ser contra-
tados por concurso 
público, ou excepcio-
nalmente, mediante 
justifi cativa de urgên-
cia, através de Pro-
cesso Seletivo ou or-
ganização Social (OS) 
ou Organização Social 
da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OS-
CIC).

LOTES NO DISTRITO 
INDUSTRIAL – O Proje-
to de Lei nº 185/2022, 
que permite o municí-
pio reduzir em até 50% 
o valor inicial de alie-
nação de lotes dispo-
níveis nos distritos in-
dustriais do município 
também não encontrou 
resistência e foi apro-
vado por unanimidade 
pelo plenário. Para lo-
tes municipais desafe-
tados, sem utilidade e 
que gerem custos, na 
área urbana, o valor 
inicial para alienação 
poderá ser reduzido 
em até 20%. Como re-
ferência, o texto con-
sidera o valor inicial 
para alienação, o va-
lor de mercado apura-
do através de Laudo e 

Avaliação elaborado 
por comissão munici-
pal, ou na falta da mes-
ma, avaliação média de 
dois laudos externos. 
A alienação por ven-
da deverá ser através 
de procedimento lici-
tatório. “Visando o de-
senvolvimento social e 
econômico, bem como 
a geração de empre-
gos, tal solicitação se 
faz necessária, pois 
vários empreendedo-
res têm interesse de 
adquirir os lotes para 
construção, mas com 
o lance inicial já no va-
lor de mercado, muitos 
destes empreendedo-
res não terão possibi-
lidade de participar”, 
defendeu o Executi-
vo em sua exposição 
de motivos, que ainda 
destacou que o pedido 
nasceu de uma indica-
ção (nº 749/2021) do 
vereador Paulo Henri-
que Advogado.

ABERTURAS DE CRÉ-
DITO – Quatro projetos 
incluídos e aprovados 
autorizam a abertura 
de créditos adicionais 
ao orçamento da pre-
feitura. O Projeto de 
Lei nº 182/2022, auto-
riza a abertura de um 
crédito adicional de 
R$ 477 mil, que será 
utilizado para obras 
e instalações do Cen-
tro de Especialidades 
Odontológico (CEO), da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, bem como 
para o Serviço de Tec-
nologia e Comunicação 
vinculado ao Departa-
mento de Ensino. O PL 
nº 183/2022, autoriza 
a abertura de crédito 
adicional especial de 
R$ 315 mil cuja dota-
ção será destinada a 
obras e instalações do 
Fundo Municipal de As-
sistência Social, para 
a reforma do prédio 
da Assistência Social 
e Casa da Bolsa Famí-
lia. Por sua vez, o PL 
nº 188/2022 abre um 
crédito adicional espe-
cial de R$ 236.400,00 
destinados a despesas 
com o Consórcio Inter-
municipal Culturando, 
para atender a secre-

taria de Saúde. Os três 
projetos foram apro-
vados por unanimida-
de.

Já o Projeto de Lei 
nº 186/2022, que au-
toriza a abertura de 
crédito suplementar 
de R$ 14 milhões, para 
atualização do orça-
mento em diferentes 
órgãos do Poder Exe-
cutivo, foi aprovado em 
1ª discussão e votação 
por maioria, com voto 
contrário do verea-
dor Pepa Servidone. O 
parlamentar chegou a 
pedir vista do projeto 
pelo prazo máximo re-
gimental (10 dias) ao 
argumentar que, pelo 
alto valor, seria neces-
sário melhor análise 
do PL. Um pedido de 
vista de menor tem-
po (5 minutos) acabou 
apresentado pelo líder 
de governo na Câmara, 
o vereador Dr. Mau-
ro Cenço (PODEMOS). 
Conforme manda o 
Regimento Interno, os 
vereadores votaram e 
aprovaram o pedido de 
vista de menor tempo. 
Com isso, o PL foi apre-
ciado e aprovado em 1º 
turno por maioria. Com 
o resultado da vota-
ção, sem unanimidade, 
a matéria voltou a ser 
apreciada em 2ª dis-
cussão em votação em 
sessão extraordinária 
realizada ao término 
da sessão ordinária, e 
acabou aprovada em 
defi nitivo com o mes-
mo resultado – um voto 
contrário do vereador 
Pepa Servidone.

A próxima sessão 
ordinária está pre-
vista para o dia 21 de 
fevereiro, às 20 ho-
ras. Acompanhe os 
projetos em trami-
tação na Câmara de 
Jaboticabal pelo site 
oficial (www.jaboti-
cabal.sp.leg.br), em 
“Pesquisa de Propo-
sições”, com acesso 
pelo menu “Processo 
Legislativo”, pelo ban-
ner na página inicial, 
ou ainda pelo Proces-
so Legislativo Eletrô-
nico.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 368, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 07 de fevereiro, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga a seguinte,

RESOLUÇÃO
Dá nova redação ao artigo 1º da Resolução nº 45, de 19 de outubro 
de 1959, e dá outras providências.

Autoria: Dr. Edu Fenerich

Art. 1º O artigo 1º da Resolução nº 45, de 19 de outubro de 1959, e dá outras provi-
dências, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituída a Galeria dos Presidentes da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, da Legislatura do ano de 1948 e subsequentes.”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 08 de fevereiro de 2022.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-
t icabal , em 08 de fevereiro de 2022.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
AGENTE LEGISLATIVO

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 771 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realiza-
da dia 07 de fevereiro de 2022, aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o 
seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Dispõe sobre a doação de bens móveis em desuso do Poder Legis-
lativo de Jaboticabal, e dá outras providências.

Autoria: Mesa Diretora

Art. 1° Fica a Câmara Municipal de Jaboticabal autorizada a realizar a doação de bens 
móveis em desuso do Poder Legislativo.
Art. 2° A doação que se refere o presente Decreto Legislativo será em caráter defini-
tivo, ficando a Presidente da Câmara Municipal autorizada a realizar a transferência 
dos bens, que obedecerá do disposto no Art. 111 da Lei Orgânica Municipal com a 
destinação conforme o ANEXO I - DO PATRIMÔNIO, DA DESCRIÇÃO E DOS BENE-
FICIÁRIOS, constante deste Decreto Legislativo.
Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo correrão por conta de verba 
própria consigna no orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO l
DO PATRIMÔNIO, DA DESCRIÇÃO E DOS BENEFICIÁRIOS.

PATRIMÔNIO DESCRIÇÃO DO BEM BENEFICIÁRIO

1269

VEÍCULO MARCA TOYOTA, 
MODELO COROLLA XEI 2.0, 
ANO DE FABRICAÇÃO 2012, 
ANO MODELO 2013, COMBUSTÍ-
VEL FLEX, COR PRATA, PLACA 
DMN-8169, CHASSI Nº 9BRB-
D48E1D2568345, RENAVAN
Nº 00460383434

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL

1751

IMPRESSORA LASER MONO-
CROMÁTICA, MARCA BRO-
THER, MODELO HL -L6402DW,
EQUIPADA COM BAN-
DEJA ADICIONAL PARA 
APROX. 500 FOLHAS

PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE JABOTI-
CABAL (UPA – UNI-
DADE DE PRONTO     
A T E N D I M E N T O )

Jaboticabal, 07 de fevereiro de 2022.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal  
de Jaboticabal, em 07 de fevereiro de 2022.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
AGENTE LEGISLATIVO

PORTARIAS

Nº 74, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - Nomeia pontos facultativos e altera expe-
diente na Câmara Municipal.
Nº 75, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 - Nomeia membros para comporem Comissão 
Disciplinar.
Nº 76, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pe-
cúnia aos seguintes servidores: Marcos Paulo da Silva, Joice Francielli Nunes Borges, 
Angelo Mariotto Caruso e Matheus Anderson Botelho.

EXTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

A Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, torna público para o 
conhecimento de quem possa interessar que às 09:00 horas do dia 15/02/2022 será 
retomada a sessão da licitação modalidade Pregão Presencial nº 01/2022 - PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para Registro de Preços, DESTINA-
DO EXCLUSIVAMENTE À CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS para 
aquisição de placas e medalhas para honrarias, conforme especificações constantes 
do Anexo I, cuja sessão havia sido suspensa no dia 1º/02/2022 para deliberação quan-
to à aceitabilidade do preço ofertado para o item 3 (medalha).

Por meio deste aviso fica convocada a licitante participante: RIO PRETO INDUS-
TRIA E COMERCIO DE PLACAS – EIRELI (CNPJ: 34.897.359/0001-25).

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 74/2022

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

HOMOLOGA, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2021, o parecer favorável 
da Comissão de Avaliação Funcional quanto à aquisição de estabilidade pela servido-
ra VIRGINIA APARECIDA ANTONINO, matrícula nº 1216, nomeada para o cargo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, nos termos do Ato da Mesa nº 
10/2018, de 24 de janeiro de 2018, referente ao período de 01/02/2018 a 31/01/2021, 
ficando por este ato declarada ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO, nos termos do 
artigo 41, §4º, da Constituição Federal de 1988 e da Lei Municipal nº 3.736 de 2008.

Jaboticabal, 10 de fevereiro de 2.022.

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° 75/2022

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

HOMOLOGA, com efeitos a partir de 09 de maio de 2021, o parecer favorável da 
Comissão de Avaliação Funcional quanto à aquisição de estabilidade pela servidora 
NAYARA FERREIRA DA SILVA LEITE, matrícula nº 1217, nomeada para o cargo de 
SERVENTE, nos termos do Ato da Mesa nº 12/2018, de 09 de maio de 2018, referente 
ao período de 09/05/2018 a 08/05/2021, ficando por este ato declarada ESTÁVEL NO 
SERVIÇO PÚBLICO, nos termos do artigo 41, §4º, da Constituição Federal de 1988 e 
da Lei Municipal nº 3.736 de 2008.

Jaboticabal, 10 de fevereiro de 2.022.

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° 76/2022

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

HOMOLOGA, com efeitos a partir de 18 de setembro de 2021, o parecer favorável 
da Comissão de Avaliação Funcional quanto à aquisição de estabilidade pelo servidor 
LEONARDO LATORRE MATSUSHITA, matrícula nº 1220, nomeado para o cargo de 

PROCURADOR JURÍDICO, nos termos do Ato da Mesa nº 14/2018, de 31 de 
agosto de 2018, referente ao período de 18/09/2018 a 17/09/2021, ficando por este ato 
declarada ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO, nos termos do artigo 41, §4º, da Consti-
tuição Federal de 1988 e da Lei Municipal nº 3.736 de 2008.

Jaboticabal, 10 de fevereiro de 2.022.

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° 77/2022

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

HOMOLOGA, com efeitos a partir de 20 de setembro de 2021, o parecer favorável 
da Comissão de Avaliação Funcional quanto à aquisição de estabilidade pelo servidor 
MAYKON CAETANO DA COSTA, matrícula nº 1221, nomeado para o cargo de MOTO-
RISTA, nos termos do Ato da Mesa nº 15/2018, de 06 de setembro de 2018, referente 
ao período de 20/09/2018 a 19/09/2021, ficando por este ato declarada ESTÁVEL NO 
SERVIÇO PÚBLICO, nos termos do artigo 41, §4º, da Constituição Federal de 1988 e 
da Lei Municipal nº 3.736 de 2008.

Jaboticabal, 10 de fevereiro de 2.022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

Preocupações e ocupações...

Tudo o que mobiliza 
nossos pensamentos, 
toma conta das nos-
sas horas, dias e vida. 
Ocupar-se previamen-
te do que é nosso de-
ver é um bem e trará, 
para o momento, as 
ocupações necessá-
rias para cumprir com 
o compromisso. Mas, 
quando a preocupação 
impõe afl ição, vira si-
nal de alerta para uma 
refl exão a respeito do 
caminho que estamos 
trilhando. 

No livro Sinal Verde, 
psicografi a de Chico 
Xavier, o Espírito André 
Luiz dedica a lição 25 
às Preocupações. Pon-
tua as facetas do uso 
desse recurso extraor-
dinário, a partir do qual 
se originam as solu-
ções que a vida requer. 

Nesta coluna, deixo o 
texto, na íntegra, como 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

estímulo para renovar-
mos as esperanças, 
evitarmos os campos 
minados e caminhar-
mos com mais leveza. 
A saída é ‘Preocupação 
na medida certa’. 

“Não se afl ija por an-
tecipação, porquanto é 
possível que a vida re-
solva o seu problema, 
ainda hoje, sem qual-
quer esforço de sua 
parte.

Não é a preocupação 
que aniquila a pessoa e 
sim a preocupação em 
virtude da preocupa-
ção.

Antes das suas di-
fi culdades de agora, 
você já faceou inúme-
ras outras e já se livrou 
de todas elas, com o au-
xílio invisível de Deus.

Uma pessoa ocupada 
em servir nunca dispõe 
de tempo para comen-
tar injúria ou ingrati-
dão.

Disse um notável fi ló-
sofo: “uma criatura irri-
tada está sempre cheia 
de veneno”, e podemos 
acrescentar: “e de en-
fermidade também”.

Trabalhe antes, du-

rante e depois de qual-
quer crise e o trabalho 
garantirá sua paz.

Conte as bênçãos 
que lhe enriquecem a 
vida, em anotando os 
males que porventura 
lhe visitem o coração, 
para reconhecer o sal-
do imenso de vanta-
gens a seu favor.

Geralmente, o mal é o 
bem mal interpretado.

Em qualquer fracas-
so, compreenda que se 
você pode trabalhar, 
pode igualmente ser-
vir, e quem pode servir 
carrega consigo um te-

souro nas mãos.

Por maior lhe seja o 
fardo do sofrimento, 
lembre‐se de que Deus, 
que aguentou com você 
ontem, aguentará tam-
bém hoje.” (André Luiz)

****
VIBRAÇÕES DO PAS-

SE E PARA FLUIDIFICA-
ÇÃO DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjabo-
ticabal

Terças, às 20h - Estu-
do de O Livro dos Espí-
ritos

Sábados, às 18h - Co-
mentário e Refl exão do 
Evangelho

AVISO  
CONSULTA PÚBLICA 02/2022

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo 
- ARTESP comunica que realizará Consulta Pública para colher contribuições para a 1ª Revisão 
Ordinária do Contrato de Concessão nº 0359/ARTESP/2017, denominado Lote Rodovias dos 
Calçados, administrado pela ViaPaulista S/A.
Os documentos da Revisão Ordinária, bem como o regulamento e a forma de participação na 
Consulta Pública encontram-se disponíveis no site da ARTESP (http://www.artesp.sp.gov.br, no 
menu TRANSPARÊNCIA > AUDIÊNCIAS E CONSULTAS PÚBLICAS).
As contribuições devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico artesp@artesp.sp.gov.br, no 
período entre 11 de fevereiro e 16 de março de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003288-24.2021.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jabo�cabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
TRANSPORTADORA JOVERNO LTDA, CNPJ 05.525.254/0001-47, com endereço à Rua Olimpia, 824, Vila Guzzo, CEP 15803-025, 
Catanduva - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Auto Posto Jf Baratela & 
Baratela Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quan�a de 413.569,10 (quatrocentos e treze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dez centavos), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do ar�go 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
in�mação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jabo�cabal, aos 09 de dezembro de 2021.

(JOSÉ ROBERTO BO-
TINO) ADVOGADO

Na oração à Nossa 
Senhora, Salve Rainha, 
consta, expressa e tex-
tualmente, a frase: Eia, 
pois, Advogada nossa.

Seria a Virgem Ma-
ria advogada?

Se não o era, por quê 
a oração a chama de 
Advogada nossa?

De quem e por quê 
seria advogada?

A “ADVOCATA NOSTRA” E A SALVE RAINHA

Vamos aos fatos!
No fi m da Idade Mé-

dia, havia um conto 
popular, impregnado 
de conceitos jurídicos, 
que se referia ao Jul-
gamento de Satanás.

O Tribunal era presi-
dido por Jesus Cristo.

Satanás pleiteia que 
toda a humanidade lhe 
seja entregue.

Seu fundamento: to-
dos os homens são pe-
cadores. Nascem com 
o pecado original. Por-
tanto, como os homens 
erram, a humanidade 
lhe pertence.

Em nossa defesa, 
Nossa Senhora se 
opõe e expõe: O dia-
bo é a causa de todo 
o mal que acomete os 
homens. Ele é a pró-

pria causa dos peca-
dos. Portanto, não lhe 
assiste o direito de be-
nefi ciar-se da própria 
torpeza. Satanás, per-
de a causa.

Ainda bem que, na-
quele julgamento, ti-

vemos a honra e o 
discernimento de ou-
torgarmos poderes à 
uma advogada com-
petente, digna, justa e, 
especialmente, Santa, 
para defender toda a 
humanidade.
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A Claro lançou de 
forma ofi cial na última 
quinta-feira (10/02), 
no Lago Municipal, a in-
ternet de fi bra ótica de 
alta velocidade e telefo-
nia fi xa em Jaboticabal. 
A empresa, que incor-
porou os serviços resi-
denciais da antiga NET, 
chega ao município 
com a mais moderna 
tecnologia. Os serviços 
estão disponíveis para 
pessoas físicas e para 
o pequeno e médio em-
preendedor.

Segundo o gerente 
da fi lial de vendas da 
Claro, Eduardo Alves 
de Queiroz, a chegada 
da Claro Fibra em Ja-
boticabal é uma grande 
conquista. “Trazemos 
o que há de mais mo-
derno, com internet de 

Claro Fibra chega a Jaboticabal com internet de 
alta velocidade de 350mb e telefonia fi xa

ultravelocidade, TV por 
assinatura e conteúdo 
em todas as telas. Es-
tamos com uma oferta 
especial para Jabotica-
bal, com 350mb de ve-
locidade, com WiFi Plus 
gratuito e telefone fi xo 
por R$99,99”, explicou 
Eduardo. “Temos um 
portfólio de soluções, 
tanto para pessoa fí-
sica quanto jurídica. 
Quem tem um estabe-
lecimento e precisa de 
internet rápida, temos 
também um portfólio de 
soluções digitais para o 
cliente”, emendou.

Para maiores infor-
mações, o telefone da 
Claro é o 0800 720 
1234. Também há a 
possibilidade de con-
tratar o serviço pelo 
site www.claro.com.br.

LOJAS CLARO | 0800-720-1234 | CLARO.COM.BR

QUEM TEM INDICA A INTERNET COM ATÉ 
1 GIGA E A MAIOR ESTABILIDADE VERIFICADA.

Promocionalmente, Claro Fibra 350 Mbps (250 Mbps mais 100 Mbps adicionais) com Claro Móvel 
ou TV a partir de R$ 144,89 por mês. Com telefone fi xo incluso no Plano Ilimitado Brasil Total. A 
maior estabilidade, com base nas análises da Ookla® do Speedtest Intelligence® referentes aos 
dados do Consistency Score™ no Brasil do 3º trimestre de 2021. Marcas comerciais Ookla® 
usadas sob licença e reimpressas com permissão. A velocidade da internet pode variar em função 
das condições externas da rede. Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

MEGA350
ASSINE 250 E LEVE

99R$ ,99
/MÊS NO
  COMBO

POR

(COM TELEFONE FIXO INCLUSO)

Jaboticabal,


