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Jaboticabal
A GAZETA

A presidente da Câmara Municipal, juntamente com vereadores estiveram reunidos 
para apresentações do prefeito Prof. Emerson Camargo, do presidente do SAAEJ, 

Alexandre Martins, e do diretor do Grupo Novaes, Luciano Novaes
Os vereadores da Câ-

mara Municipal de Jabo-
ticabal receberam o con-
vite para participarem 
da reunião que aconte-
ceu na última terça-fei-
ra, dia 15, no auditório do 
SAAEJ – Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal, para anún-
cio dos investimentos da 
autarquia, entre eles, os 
R$ 11 milhões de reais 
do Governo do Estado, 
por meio do Desenvolve 
São Paulo, uma parceria 
também com o Legislati-
vo, que serão investidos 
na abertura de poços e 
também da setorização.

Renata Assirati participa de 
reunião no SAAEJ sobre 

investimentos da autarquia

LEIA + PG 08

LEIA + PG 06

A Câmara Mu-
nicipal de Jabo-
ticabal outorgou 
três títulos de ci-
dadania em ses-
são solene na noite 
de segunda-feira 
(14/02), tornan-
do André Schiavon 
Villa Nova, Iramaia 
da Rocha e Maria 
Carboni os mais 
novos Cidadãos 
Jaboticabalenses.

Histórias de empatia marcam solenidade de entrega de títulos 
de Cidadania, Benemérito e diploma de Honra ao Mérito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002006-02.2019.8.26.0291
Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo -

Copercana
Requerido: Andrea Luiza Braguim

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002006-02.2019.8.26.0291

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 ANDREA LUIZA BRAGUIM, Brasileira, Solteira, Comerciante, RG
291862688, CPF 188.584.968-09, com endereço à Avenida Washington Luiz, 486, Jardim
Contendas, CEP 15900-000, Taquaritinga - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo - Copercana,
alegando em síntese: ser credora da quantia de R$3.565,59, originária de cheques que foram
devolvidos pelo banco sacado, razão pela qual foram apresentados para protesto junto ao Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos e 2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos, ambos da
Comarca de Jaboticabal/SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, a requerida cumpra sua obrigação, pague os honorários advocatícios de
5% sobre o valor da causa (artigo 701, CPC) ou apresente embargos nos próprios autos,
observando-se que se não cumprida a obrigação e não opostos embargos, constituir-se-á, de pleno
direito, independente de novo pronunciamento judicial, o título executivo judicial (art. 701, §2º,
CPC), prosseguindo-se, no que couber, na forma prevista no Título II, do Livro I da Parte
Especial do Novo Código de Processo Civil (arts. 513/ss). Cumprido o ato no prazo acima
estipulado, ficará a requerida isenta de pagamento de custas processuais (art. 701, §1º, CPC). Sem
prejuízo, do acima determinado, fica cientificada a requerida que, nos termos do artigo 701, §5º,
do CPC, poderá, depositando 30% do valor devido, requerer o parcelamento da dívida na forma
do artigo 916, do CPC.. 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 05 de outubro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002006-02.2019.8.26.0291
Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo -

Copercana
Requerido: Andrea Luiza Braguim

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002006-02.2019.8.26.0291

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 ANDREA LUIZA BRAGUIM, Brasileira, Solteira, Comerciante, RG
291862688, CPF 188.584.968-09, com endereço à Avenida Washington Luiz, 486, Jardim
Contendas, CEP 15900-000, Taquaritinga - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo - Copercana,
alegando em síntese: ser credora da quantia de R$3.565,59, originária de cheques que foram
devolvidos pelo banco sacado, razão pela qual foram apresentados para protesto junto ao Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos e 2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos, ambos da
Comarca de Jaboticabal/SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, a requerida cumpra sua obrigação, pague os honorários advocatícios de
5% sobre o valor da causa (artigo 701, CPC) ou apresente embargos nos próprios autos,
observando-se que se não cumprida a obrigação e não opostos embargos, constituir-se-á, de pleno
direito, independente de novo pronunciamento judicial, o título executivo judicial (art. 701, §2º,
CPC), prosseguindo-se, no que couber, na forma prevista no Título II, do Livro I da Parte
Especial do Novo Código de Processo Civil (arts. 513/ss). Cumprido o ato no prazo acima
estipulado, ficará a requerida isenta de pagamento de custas processuais (art. 701, §1º, CPC). Sem
prejuízo, do acima determinado, fica cientificada a requerida que, nos termos do artigo 701, §5º,
do CPC, poderá, depositando 30% do valor devido, requerer o parcelamento da dívida na forma
do artigo 916, do CPC.. 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 05 de outubro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 77, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
pecúnia aos seguintes servidores: Gonçalo Pereira Guedes e Henrique Tel Moretti.
Nº 78, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 - Nomeia membros para comporem Comissão 
Disciplinar
Nº 79, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 - Nomeia membros para comporem Comissão 
Disciplinar
Nº 80, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 - Nomeia membros para comporem Comissão 
Disciplinar

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N. 01/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA:LEANDRO FERREIRA BARBIERI
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 67/2022 – Dispensa de Licitação nº 09/2022
OBJETO: Contratação de serviço especializado para a elaboração de projeto exe-
cutivo de reformas e adaptações a serem realizadas no prédio da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, com anotação de responsabilidade técnica, atendimento às normas 
vigentes, conforme Termo de Referência e cronograma de execução.
VALOR TOTAL: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias para as etapas 1 a 4, permanecendo em vigor 
a prestação de serviço de acompanhamento (etapa 5) enquanto perdurar a execução 
da obra, estendendo até o recebimento da obra.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09/02/2022

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N. 02/2022
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: IGOR ANDRIOLI SATIN 
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 589/2021 – Dispensa de Licitação nº 11/2022
OBJETO: Aquisição de botões e ramalhetes de rosa e arranjos de flores para uso nas 
Sessões Solenes realizadas pela Câmara Municipal de Jaboticabal.
VALOR ESTIMADO: R$ 17.450,00 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/02/2022
OBSERVAÇÃO: O quantitativo do objeto é estimado e não obriga o órgão a adquirir o 
total inicialmente previsto.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N. 14/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 356/2021 – Dispensa de Licitação nº 81/2021
OBJETO: Contratação de serviço especializado para a elaboração de documentação 
para solicitação e acompanhamento de vistoria do corpo de bombeiros na edificação 
da Câmara Municipal de Jaboticabal, com anotação de responsabilidade técnica e 
atendimento às normas vigentes, conforme Termo de Referência e cronograma de 
execução.
VALOR TOTAL: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).
VIGÊNCIA: prazo de 60 (sessenta) dias para elaboração e aprovação de Projeto de 
Proteção e Combate a Incêndios, permanecendo em vigor até a solicitação e acom-
panhamento de vistoria do Corpo de Bombeiros na edificação da Câmara Municipal 
de Jaboticabal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: RIO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS - EIRELI
FUNDAMENTO: Art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
PROCESSO Nº 548/2021 – Pregão Presencial nº 01/2022 (Registro de Preços)
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de placas e medalhas de honrarias para utilização 
em sessões solenes, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
(Anexo I) do Edital.
OBJETO DA HOMOLOGAÇÃO: Item 01 – placa de honraria em aço inox, impessão 
UV, medindo 25x15cm; Item 02 – placa de honraria em aço inox, impessão UV, medin-
do 10x15cm; e Item 03 – medalha fundida em Zamac medindo 8cm de diâmetro, 7mm 
de espessura, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo 
I) do Edital.
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
VALOR DA PROPOSTA (preços registrados): Item 01 – valor unitário de R$ 288,99 
e total de R$ 14.449,50 (50 unidades); Item 02 – valor unitário de R$ 117,38 e total de 
R$ 35.214,00 (300 unidades); e Item 03 – valor unitário de R$ 128,00 e valor total de 
25.600,00 (200 unidades), totalizando R$ 75.263,50 (setenta e cinco mil, duzentos e 
sessenta e três reais e cinquenta centavos)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/02/2022
OBSERVAÇÃO: A existência de preços registrados não obriga o órgão a adquirir o 
total inicialmente previsto.

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: RIO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS - EIRELI
FUNDAMENTO: Resolução nº 337/2016, Lei Complementar 123/2006 e Leis Federais 
n° 8.666/1993 e 10.520/2002.
PROCESSO Nº 548/2021 – Pregão Presencial nº 01/2022
OBJETO DA ATA: REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de PLACAS DE 
HONRARIAS para utilização em sessões solenes conforme Termo de Referência 
constante no Edital.
PREÇOS REGISTRADOS: Item 01 – placa de honraria em aço inox, impessão UV, 
medindo 25x15cm; Item 02 – placa de honraria em aço inox, impessão UV, medindo 
10x15cm; e Item 03 – medalha fundida em Zamac medindo 8cm de diâmetro, 7mm 
de espessura, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo 
I) do Edital.
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 75.263,50 (setenta e cinco mil, duzentos e sessenta 
e três reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DA ATA: 16/02/2022
OBSERVAÇÃO: A existência de preços registrados não obriga o órgão a adquirir o 
total inicialmente previsto.

VOCÊ SE OBSERVA? VOCÊ SE CONHECE?

Quando somos atin-
gidos por uma contra-
riedade que chega pe-
las mãos e atitudes de 
outras pessoas, temos 
por hábito identifi car os 
defeitos delas com um 
olhar cirúrgico, atento, 
minucioso. Há um inves-
timento de energia e vi-
gilância que, invariavel-
mente,   não aplicamos 
na observação e, mais 
importante,   na corre-
ção de nós mesmos. 

Não estou aqui de-
fendendo aquele que 
nos fez ou faz mal. Pos-
so garantir que a qua-
lidade da semeadura 
o obrigará à colheita 
compatível. Mas trago, 
aqui, o convite à refl e-
xão sobre nossos pró-
prios hábitos mentais 
que se transformam 
em ações e posturas 
diárias.  São eles, igual-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

mente,  os responsáveis 
pelas nossas próprias 
colheitas e, se investir-
mos energia e atenção 
neles, teremos, com 
certa absoluta,  uma se-
meadura mais feliz. 

É uma proposta de 
renovação íntima que 
só traz ganhos. Ao nos 
conhecermos, fazemos 
melhores escolhas, 
acolhemos nossas do-
res, reconhecemos 
nossa própria força,   
evitamos interferências 
espirituais, desperta-
mos o respeito do ou-
tro, colocamos limites 
na forma que as pesso-
as nos tratam, e, uma 
parte incrível: percebe-
mos, em pequenas mu-
danças de hábitos,   um 
potencial gigantesco de 
transformação e possi-
bilidades de conquistas 
e realizações.  

Encerro a coluna des-
ta semana com a ajuda 
do Espírito André Luiz,   
utilizando trechos da 
lição 33 do livro Sinal 
Verde, psicografi a de 
Chico Xavier, de títu-
lo “Hábitos Infelizes”. A 
ideia é se perguntar: eu 
tenho esse hábito? Eu 
me conheço? 

“Usar pornografi a ou 
palavrões, ainda que es-
tejam supostamente na 
moda. Comentar desfa-
voravelmente a situa-
ção de qualquer pessoa. 
Estender boatos e en-
tretecer conversações 
negativas. Falar aos 
gritos. Aplicar franque-
za impiedosa a pretexto 
de honorifi car a verda-
de. Escavar o passado 
alheio, prejudicando ou 
ferindo os outros. Com-
parar comunidades e 
pessoas, espalhando 
pessimismo e despres-
tígio. Queixar-se, por 

sistema, a propósito de 
tudo e de todos. Ignorar 
conveniências e direi-
tos alheios. Fixar inten-
cionalmente defeitos e 
cicatrizes do próximo. 
Irritar-se por bagate-
las. Desrespeitar as 
pessoas com perguntas 
desnecessárias. Con-
tar piadas suscetíveis 
de machucar os senti-
mentos de quem ouve. 
Analisar os problemas 
sexuais seja de quem 
seja. Deitar conheci-
mentos fora de lugar e 
condição, pelo prazer 
de exibir cultura e com-
petência. Desprestigiar 
compromissos e horá-
rios. Contar vantagens, 
sob a desculpa de ser 
melhor que os demais. 
Gastar mais do que se 
dispõe. Aguardar hon-
rarias e privilégios. Exi-
gir o bem sem trabalho. 
Não saber aguentar in-
júrias ou críticas. Não 
procurar dominar-se, 
explodindo nos meno-
res contratempos. De-
sacreditar serviços 
e instituições. Deixar 
sempre para amanhã a 
obrigação que se pode 
cumprir hoje. Despre-
zar adversários e en-
deusar amigos. Recla-
mar dos outros aquilo 
que nós próprios ainda 
não conseguimos fazer. 
Pedir apoio sem dar co-
operação. Condenar os 
que não possam pensar 
por nossa cabeça. Acei-
tar deveres e largá-los 
sem consideração nos 
ombros alheios.”

****
VIBRAÇÕES DO 

PASSE E PARA FLUIDIFI-
CAÇÃO DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjaboticabal

Terças, às 20h - Estudo de 
O Livro dos Espíritos

Sábados, às 18h - Comen-
tário e Refl exão do Evangel-
ho
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O Novotec, um pro-
grama do Governo do 
Estado de São Paulo co-
ordenado pela Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico em parce-
ria com a Secretaria de 
Educação, oferece cur-
sos de habilitação téc-
nica e de qualifi cação 
profi ssional a jovens 
entre 14 e 24 anos, ali-
nhado com as deman-
das do mercado de tra-
balho. No total, serão 
40 mil vagas em cursos 
de qualifi cação profi s-
sional, com até 40 mil 
bolsas-auxílio. 

Em Jaboticabal, se-
rão 240 vagas distribu-
ídas entre nove cursos 
diferentes: Assistente 
Financeiro, Design de 
Plataforma Digitais e 
Experiência do Usuário, 
Edição de Vídeo para 
Youtube, Excel Aplica-
do a Área Administrati-
va, Gestão de Pequenos 
Negócios, Introdução 
ao Desenvolvimento em 
Java, Marketing Digi-
tal e Vendas em Redes 
Sociais, O�  ce 2019 e 
Rotinas de Recursos 
Humanos.

Todos os cursos são 
ofertados por institui-
ções técnicas de refe-
rência, como as ETECs 
e FATECs do Centro 
Paula Souza, o SENAC, 
PROZ e Sequencial.

Como participar?
Para participar do 

Novotec Expresso é ne-
cessário se inscrever 

Novotec, programa do Governo do Estado de São Paulo, disponibiliza 240 
vagas para Jaboticabal; saiba quais cursos oferecidos e como proceder

no site (www.novotec.
sp.gov.br) e selecionar 
a opção de curso e uni-
dade de ensino de inte-
resse.

- O público apto a se 
inscrever nos cursos é 
de jovens 14 a 24 anos 
com ensino fundamen-
tal completo. Dentro 
deste público-alvo, ha-
verá prioridade para:

. Alunos e alunas de 
qualquer série do ensi-
no médio, regularmen-
te matriculados em es-
colas da rede estadual, 
incluindo estudantes 
da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) de nível 
médio;

. Alunos e alunas de 
qualquer sério do ensi-
no médio de ETECs;

No momento do ca-
dastro, além de todos 
preencherem a data 
de nascimento, o jovem 
que está no ensino mé-
dio em escola pública 
da rede estadual deve-
rá preencher o número 
do Registro de Aluno 
(RA) para obter priori-
dade na inscrição. O jo-
vem que está no ensino 
médio da ETEC deverá 
preencher o número do 
seu Registro de Matrí-
cula (RM).

Qual é o período de 
inscrição?

Os candidatos podem 
se inscrever entre 08 
e 25 de fevereiro, por 
meio do site www.novo-
tec.sp.gov.br

Como funcionará a 

convocação dos candi-
datos para matrícula?

O período de matrí-
cula irá ocorrer en-
tre 26/02 a 08/03. A 
convocação dos can-
didatos selecionados 
ocorrerá por corres-
pondência eletrônica 
(e-mail), utilizando-se 
os dados pessoais de 
cada candidato infor-
mados no ato da inscri-
ção. 

Quais os critérios de 
classifi cação?

O Novotec Expresso 
não possui prova de se-
leção. Jovens entre 14 
e 24 anos, com ensino 
fundamental completo 
estão aptos a se candi-
datar para uma vaga no 
Novotec Expresso. Con-
tudo, é importante fi car 
atento aos critérios de 
classifi cação utiliza-
dos para selecionar os 
estudantes quando há 
mais inscritos do que 
vagas em um curso: 

. O Novotec Expres-
so tem como premissa 
a paridade de gênero 
dentro das turmas;

. Há prioridade aos 
estudantes matricula-
dos no Ensino Médio i) 
da rede estadual e ii) 
das ETECs do Centro 
Paula Souza. 

Quando os cursos 
têm início?

Os cursos têm previ-
são de início para 14 de 
março de 2022.

Qual a data de térmi-
no do curso dos cur-
sos?

Os cursos deverão 
ser concluídos até o dia 
8 de julho, podendo ha-
ver variações de acor-
do com cada unidade 
de ensino.

Ao realizar a inscri-
ção, a vaga é assegura-
da no curso?

Ainda não. O rece-
bimento da confi rma-
ção da inscrição não 
assegura a efetivação 
da matrícula no curso. 
Após a inscrição e se-
guindo os critérios de 
classifi cação dos ins-

critos será enviada a 
convocação para ma-
trícula em 1ª chamada. 
Havendo vagas rema-
nescentes, os inscritos 
em lista de espera se-
rão convocados.

Como é a Bolsa-Auxí-
lio Novotec Expresso?

A bolsa-auxílio do 
Novotec Expresso tem 
o valor total de até R$ 
600. Esse valor é dividi-
do em 4 parcelas men-
sais de R$ 150, que são 
referentes à máxima 
duração do curso que 
é de 4 meses – março, 
abril, maio e junho.

O pagamento da par-
cela mensal se dará 
após a aferição da fre-
quência no mês sub-
sequente das aulas 
ministradas. Por exem-
plo, a parcela da bolsa 
do mês de março será 
paga no fi nal de abril, 
desde que em março 
o estudante tenha fre-
quentado no mínimo 
75% das aulas dadas, e 
assim acontecerá para 

os outros meses até a 
conclusão do curso.

Quem tem direito a 
receber a Bolsa-Auxí-
lio do Novotec Expres-
so?

Podem receber a 
bolsa-auxílio os estu-
dantes que estiverem 
matriculados nas tur-
mas do Novotec Ex-
presso que têm início 
em Março de 2022, 
desde que atendam os 
critérios de elegibilida-
de conforme abaixo:

. Estar regularmente 
matriculado no Ensino 
Médio nas escolas da 
rede estadual da Se-
cretaria de Educação, 
incluindo a Educação 
de Jovens e Adultos, e 
nas ETECs do Centro 
Paula Souza.

. Apresentar frequ-
ência de 75% nas aulas 
do Novotec Expresso 
no mês de referência

. Estudantes de 14 e 
15 anos, além dos cri-
térios acima, para re-
ceber o auxílio devem 

ter renda familiar de 
até 3 salários-mínimos 
e devem cadastrar um 
responsável fi nancei-
ro.

. O responsável fi -
nanceiro dos alunos 
de 14 e 15 anos é quem 
depois terá que entrar 
com o seu cadastro no 
Bolsa do Povo e sacar 
o bolsa-auxílio.

Como é o pagamento 
da Bolsa-Auxílio do No-
votec Expresso?

O Programa Bolsa 
do Povo é o respon-
sável pelo pagamento 
do benefício. Os estu-
dantes benefi ciários 
primeiro devem fazer 
o cadastro no LoginSP 
pelo Portal do Bolsa do 
Povo. Depois de inicia-
do os cursos, os bene-
fi ciários vão receber 
em seu domicílio ou na 
Escola Estadual onde 
estudam um cartão 
personalizado do Bol-
sa do Povo para con-
seguir sacar o recurso 
no caixa eletrônico.

Os vereadores apro-
varam por unanimi-
dade, na terça-feira 
(15/02), os cinco pro-
jetos pautados para a 
sessão extraordinária, 
na Câmara de Jaboti-
cabal.

O Projeto de Lei nº 
189/2022, que autori-
za o Poder Executivo a 
celebrar Convênio com 
o Estado de São Pau-
lo, por intermédio da 
Secretaria de Estado 
da Cultura e Economia 
Criativa para aquisição 
de instrumentos e equi-
pamentos musicais a 
serem utilizados pelos 
alunos da rede muni-
cipal de ensino visando 
a Educação Musical, 
assim como para de-
mais projetos musicais 
de interesse coletivo; 
o PL nº 192/2022, que 

Plenário aprova cinco projetos em sessão 
extraordinária na Câmara Municipal de Jaboticabal

autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir um cré-
dito adicional especial 
de R$ 21.450,00 para 
despesas do departa-
mento de Núcleo Con-
tencioso, Administra-
tivo e Judicial; o PL nº 
193/2022, que autori-
za o Executivo a abrir 
um crédito adicional de 
R$ 969.600,00 no or-
çamento da prefeitura 
para dotações desti-
nadas a despesas com 
Contribuições do Con-
sorcio Intermunicipal 
Culturando, como com-
plemento orçamentá-
rio para execução dos 
programas culturais 
Descentralização da 
Escola de Arte Francis-
co Berlingieri Marino, 
Incubadora Cultural, 
Qualifi cação Técnica 
do Acervo do Museu 
Histórico de Jabotica-

bal Aloísio de Almeida 
e Economia Criativa e 
Geração de Renda; e o 
PL nº 194/2022, que 
autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir um crédi-
to adicional especial de 
R$ 600 mil no orçamen-
to da prefeitura para a 
criação de dotação es-
pecífi ca com o intuito 
de ampliar o prédio que 
abrigará a Escola Pro-
fi ssionalizante do SE-
NAI; foram aprovados 
com emendas verbais 
corretivas de redação 
legislativa, apresenta-
das pelo vereador Dr. 
Edu Fenerich (MDB) du-
rante a sessão, a fi m de 
suprimir o termo gené-
rico, “revogadas as dis-
posições em contrário”.

Também foi aprova-
do o Substitutivo ao 
PL nº 190/2022, que 

dispõe sobre a gratifi -
cação por produtivida-
de para os servidores 
que atuam na área da 
educação, cujo novo 
texto apresentado de-

limita, entre outros, o 
mínimo de 180 dias de 
trabalho efetivamen-
te cumprido no ano de 
2021 como requisito 
para ter acesso à gra-

tifi cação pecuniária de 
R$ 2.450,00. Todos os 
projetos seguem para 
sanção do prefeito mu-
nicipal, Prof. Emerson 
Camargo (PATRI).

JOSÉ ROBERTO 
BOTTINO

(ADVOGADO)

Gandhi, advogado 
e pacifi sta indiano, 
promoveu uma re-
volução silenciosa 
e pacífi ca, na Índia, 
contra a Inglaterra, 
pregando aos india-
nos o direito de boi-
cotarem os produtos 
provenientes da In-
glaterra, que, à épo-
ca, dominava a Índia.

A pregação tomou 

BOICOTE
cargo e os indus dei-
xaram de comprar 
todo e qualquer pro-
duto da Inglaterra.

Foi o primeiro ato 
de libertação do do-
mínio inglês.

Mas, donde provém 
a palavra boicote.

Boicotar signifi ca: 
punir pessoa, esta-
belecimento ou país.

A origem: Um ca-
pitão – sempre um 
capitão – reformado 
– sempre reformado 
– do Exército Inglês 
chamado CHARLES 
BOYCOTT, se de-
sentendeu com os 
camponeses de uma 
fazenda, por ele ad-
ministrada, no con-
dado de Mayo, na Ir-
landa.

Os camponeses, em 

retaliação, decidiram 
não mais se relacio-
nar com o tal capitão.

Decidiram não se 
dirigir ao militar.

Ninguém mais com-
praria ou venderia 
nada para ele.

Todos passaram 
a evitá-lo. CHARLES 
BOYCOTT deixou de 
existir para a socie-
dade irlandesa.

O fato tomou corpo. 
Ultrapassou as fron-
teiras.

Nasceu a palavra 
boicote. O verbo boi-
cotar.

Violência, comba-
te-se com atos pací-
fi cos e inteligentes.

ROOSEVELT, ad-
vogado, tem razão 
quando afi rmou: As 
regras podem ser al-
teradas, princípios, 
não.
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A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal ou-
torgou três títulos de 
cidadania em sessão 
solene na noite de se-
gunda-feira (14/02), 
tornando André 
Schiavon Villa Nova, 
Iramaia da Rocha 
e Maria Carboni os 
mais novos Cidadãos 
Jaboticabalenses. O 
Legislativo igualmen-
te procedeu a entrega 
do Título de Cidadão 
Benemérito a Mário 
Fernando Berlingieri 
e o Diploma de Hon-
ra ao Mérito à Helija 
Organização Contábil, 
conforme decretos le-
gislativos aprovados 
por unanimidade pe-
los vereadores.

A cerimônia teve iní-
cio com a entrega do 
Diploma de Honra ao 
Mérito à organização 
contábil Helija, na so-
lenidade representa-
da pelo seu sócio-ad-
ministrador Antônio 
Carlos Ijanc’ e por 
Rafael Ijanc’. Para a 
autora da homena-
gem (Decreto Legis-
lativo nº 764/2021), 
vereadora Val Barbie-
ri (PRTB), “a Helija nos 
orgulha, e muito, pois 
além da responsabili-
dade social [a empre-
sa contribui com cau-
sas sociais na cidade, 
sobretudo à causa 
animal] assumida por 
seus dirigentes, ela 
colabora para que 
nossa querida Jaboti-
cabal cresça e evolua 
não só economica-
mente, mas também 
na construção de uma 
sociedade com um fu-
turo melhor para to-
dos”, discorreu a par-
lamentar. 

Antônio Ijanc’, por 
sua vez, relembrou 
o início do sonho do 
escritório contábil, 
nascido no final da 
década de 60, e da 
trajetória laboral até 
a atualidade, a beira 
de completar 55 anos 
de atividade. “... Desde 
1967 contamos com a 
mesma coragem para 
enfrentar todos os de-
safios diários, tendo 
como missão agregar 
valores socioambien-
tais para toda coleti-
vidade. Olhando tanto 
internamente, influen-
ciando e trazendo ca-
pacitação para nos-
sos funcionários, 
como externamente 
agregando valores 
para nossos clien-
tes, além de conteú-
do para a sociedade. 
Hoje, recebendo com 
muito orgulho este re-
conhecimento, galga-
mos mais um degrau 
em nossa história, de 
muito amor e respeito 
tudo e a todos.”, decla-
rou o dirigente da He-
lija.

Histórias de empatia marcam solenidade de 
entrega de títulos de Cidadania, Benemérito 

e diploma de Honra ao Mérito
Na sequência, a 

presidente da Câma-
ra de Jaboticabal, Re-
nata Assirati subiu à 
tribuna para saudar 
com o Título de Cida-
dão Benemérito, Ma-
rio Fernando Berlin-
gieri (post mortem) 
– o Marinho, como 
era conhecido –, que 
faleceu aos 71 anos 
em 2021. Renata leu 
um breve histórico de 
sua trajetória e res-
saltou os trabalhos 
sociais desenvolvidos 
por ele na cidade de 
Jaboticabal, com des-
taque para o trabalho 
desenvolvido no Edu-
candário Lar do Ca-
minho. “Sua vida pro-
fissional e pessoal foi 
realmente muito ativa. 
Mas o que marcou re-
almente sua vida foi 
a mão que estendia a 
alguém que necessi-
tava. Muito obrigada, 
Marinho, por ser uma 
pessoa tão especial, 
tão importante. Que-
ríamos sua presença 
aqui, mas Deus quis 
tê-lo ao lado. Então, 
respeitamos. E hon-
ramos sua vida aqui 
na terra”, pronunciou 
Renata, autoria do 
projeto que originou o 
Decreto Legislativo nº 
753/2021.

Taísa Berlingieri, 
filha de Marinho, foi 
quem ocupou a tribu-
na em nome da famí-
lia. “O Marinho, meu 
pai, foi um grande 
exemplo em nossas 
vidas. Toda sua exis-
tência foi dedicada à 
caridade, não só a ca-
ridade material, mas 
principalmente a ca-
ridade da escuta, do 
acolhimento, do res-
peito, da tolerância.  O 
bem em movimento, o 
pescador de almas, o 
conquistador de men-
tes e corações. Esses 
foram os títulos dado 
a ele por amigos no 
livro que o professor 
Beduschi fez em sua 
homenagem. E esse 
era o Marinho, um ser 
humano iluminado... 
filha e que nunca fi-
cará ausente, pois se 
tornou imortal e vive 
eternamente em cada 
coração e alma dos 
que receberam suas 
palavras, seu sorriso 
e seu amor”, relatou 
Taísa.

Depois foi a vez do 
vereador Dr. Edu Fe-
nerich discorrer so-
bre o piracicabano 
de nascimento, André 
Schiavon Villa Nova, 
o primeiro da noite 
a receber o Título de 
Cidadão Jaboticaba-
lense, conforme o De-
creto Legislativo nº 
744/2020. O parla-
mentar fez um breve 
resumo sobre a bio-
grafia de Villa Nova 
e suas contribuições 

para a cidade de Jabo-
ticabal. “... Parodian-
do antiga campanha 
publicitária de uma 
instituição bancá-
ria, “Você é gente que 
faz”... E a então Madre 
e agora Santa Teresa 
de Calcutá, afirmou 
sabiamente que: “Não 
é o que você faz, mas, 
o amor que dedica ao 
que faz, que realmen-
te importa.” Santa Te-
resa de Calcutá tam-
bém nos ensinou que: 
“As mãos que ajudam 
são mais sagradas 
que as bocas que re-
zam”. Simples assim! 
André, você hoje rece-
be uma nova certidão 
de nascimento. Jabo-
ticabal que há mui-
to você adotou como 
mãe, hoje o recebe 
como filho muito que-
rido. Muito obrigado 
pelo que fez, faz e cer-
tamente continuará a 
fazer por nossa terra 
e por nossa gente.”

Para André Villa 
Nova, que veio morar 
em Jaboticabal em 
1985, “receber o titu-
lo de Cidadão Hono-
rário dessa terra de 
gente trabalhadora e 
hospitaleira é moti-
vo de muita felicida-
de para mim e minha 
família... dois terços 
de vida morando em 
Jaboticabal... [que] é 
a cidade que me deu 
a primeira carteira 
de trabalho, que para 
mim teve um signifi-
cado muito grande... 
E aqui iniciei minha 
carreira empresarial, 
onde eu pude desen-
volver minhas habili-
dades empreendedo-
ras, ... e também pude 
começar a participar 
de causas sociais. E o 
que posso dizer aqui, 
é que você recebe 
muito mais do que dá. 
Um dos meus melho-
res presentes dessa 
cidade foi formar mi-
nha família, agradeço 
de todo coração todos 
esses momentos. A 
essa cidade dei e con-

tinuarei dando meu 
empenho e dedica-
ção!”, manifestou Villa 
Nova.

Na sequência, a 
guaribense de nasci-
mento, Dra. Iramaia 
da Rocha, recebeu o 
Título de Cidadã Ja-
boticabalense. Beto 
Ariki, autor do proje-
to que se tornou De-
creto Legislativo nº 
745/2020, ocupou a 
tribuna para saudar 
a homenageada. “... 
Às vezes as pessoas 
recebem [a honraria] 
pelo trabalho desen-
volvido no município, 
pela carreira emocio-
nal, pelo trabalho so-
cial, pelas amizades. 
E a senhora consegue 
reunir em um conjun-
to todas as qualida-
des. poderia ler seu 
currículo inteiro, mas 
olhando para a senho-
ra as palavras saem 
automáticas e isso 
nos deixa muito feliz 
de poder receber em 
Jaboticabal sua nova 
certidão de nascimen-
to aqui em nossa cida-
de é uma honra para 
mim e para Jabotica-
bal tenha certeza”, ex-
primiu Ariki.

Em seu pronuncia-
mento, Dra. Iramaia 
relembrou passagens 
de sua vida, de ami-
gos, da carreira como 
professora e também 
como advogada. “Eu 
acredito que fui ado-
tada por Jaboticabal, 
pois essa cidade me 
adotou como filha. 
Aqui cheguei pela re-
ceptividade dos ami-
gos de hoje e de ou-
trora, professores e 
advogados dos quais 
não posso, me esque-
cer.... Portanto, se per-
mita viver algo novo; 
se torne sempre uma 
pessoa melhor. Você é 
produto do meio onde 
convive. Agora eu sou 
uma cidadã Jabotica-
balense!”, disse a ho-
menageada.

Por sua vez, o vere-
ador Prof. Jonas sau-
dou mais uma nova ci-
dadã jaboticabalense: 
a professora Maria 
Carboni, que recebeu 
a honraria conforme o 
Decreto Legislativo nº 
760/2021, de autoria 
do parlamentar. “Ao 
longo dos quarenta e 
sete anos de dedica-
ção que a trouxeram 
até este momento, foi 
uma mulher não só de 
fibra, como a maio-
ria neste nosso país, 
mas também de amor 
à sua vocação, o en-
sinar, a única revo-
lução verdadeira que 
permite a quem quer 
que seja tomar as ré-
deas de seu destino, é 
por isso que estamos 
aqui hoje, para sau-
dar essa mulher, bra-
sileira, educadora e 
agora, com muito pra-
zer, mais nova cida-
dã jaboticabalense”, 
enalteceu Prof. Jonas 
em seu discurso, que 
também traçou uma 
breve biografia da ho-
menageada.

Para a professo-
ra Maria Aparecida 
Carboni, “A educação 
transforma vidas é 
só por ela que a vida 
assim pode ser modi-
ficada, querido pro-
fessor Jonas... Como 
diz Gumarães Rosa: “A 
beleza não está nem 
na chegada e nem na 
partida, a beleza está 
na caminhada”, e que 
caminhada Jaboti-
cabal me permitiu e 
permite fazer!... Essa 
cidade me deu esse 
tesouro imenso, um 
trabalho através do 
qual todos os dias eu 
aprendo a ser uma 
educadora. Me deu 
amigos, me deu ampa-
ro e tantas situações 
desafiadoras que eu 
tive que enfrentar 
pela vida. Nesta noite 
histórica para mim, 
que estou nascen-
do Jaboticabalense, 
eu agradeço imensa-
mente... e fico muito 

orgulhosa, de no dia 
14 de fevereiro, dia 
que coincidentemen-
te, a escola que me 
abrigou aqui inicial-
mente, o Colégio San-
to André, que hoje co-
memora 108 anos... é 
que neste dia, eis-me 
jaboticabalense com 
muito orgulho”, agra-
deceu a professora.

O prefeito municipal, 
Prof. Emerson Camar-
go, prestigiou a sole-
nidade e parabenizou 
os homenageados da 
noite. “... O adjetivo que 
veio à cabeça foi soli-
dariedade, despren-
dimento, abnegação e 
empatia. Cada um de 
vocês que aqui estão, 
representam isso! Ab-
negaram suas vidas, 
se tornaram empáti-
cos ao se colocar no 
lugar dos outros. Fi-
zeram renúncias de si 
para cuidar de outras 
pessoas e trouxe-
ram carinhosamente 
a história de sempre 
cuidar das pessoas. 
Obrigada por vocês 
existirem e obrigada 
por tudo que fizeram 
e por tudo que fazem. 
Que Deus abençoe in-
finitamente vocês e 
vossas famílias, e que 
todos nós tenhamos 
luz, sabedoria e paz 
no coração”, concluiu 
o prefeito.

Além de familiares 
e amigos, obedecendo 
o limite de 60% da ca-
pacidade do plenário 
(uso de máscara facial 
obrigatório), presti-
giaram a cerimônia 
presencialmente os 
vereadores Ronaldi-
nho, Dr. Mauro Cen-
ço e Gilberto de Faria, 
além da promotora de 
Justiça do Estado de 
São Paulo, Dra. Ethel 
Cipele.

A galeria de fotos 
está disponível pelo 
canal da Câmara no 
Facebook (https://
www.facebook.com/
CamaraJaboticabal).



SÁBADO, 19 DE FEVEREIRO DE 2022 7

O Educandário Lar do Caminho (SECIV), através de sua Pre-
sidente Tatiana Berlingieri Lusvarghi, convoca todos os Senhores 
Conselheiros, bem como todos os Sócios Contribuintes e Colabo-
radores, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária com o 
objetivo de: aprovação das alterações realizadas no Estatuto Social, 
Regimento Interno e Projeto Político Pedagógico e também apro-
vação das contas e programação anual da Instituição, a realizar-se 
no dia 03 de Março de 2022 às 16:00 horas em sua sede situada à 
Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellani, s/nº., na cidade de 
Jaboticabal/SP.

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 
16h, com a maioria dos Associados e, em segunda convocação, 
com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quó-
rum especial.

Jaboticabal, 15 de Fevereiro de 2022.

ELIALBA FRANCISCA ANTONIA DANIEL
(Secretária)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O “Clube Pioneiros da Sela”, na forma de seu Estatuto Social, 
convoca seus associados quites com a tesouraria, para realização 
de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 07 
março de 2022, na sede do clube, às 18:30 horas em primeira con-
vocação com metade mais um dos sócios e após 30 minutos, em 
segunda convocação com qualquer número, para tratativa de as-
suntos de interesse dos associados e prestação de contas da dire-
toria.

                               
A realização da assembleia manterá todos os cuidados com a 

saúde respeitando as orientações da OMS com relação à Covid 19, 
com a obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento de 02 
metros, uso de álcool em gel a todos os presentes e será feita em 
local aberto como manda o protocolo.

Pauta: Gestões realizadas em face da PANDEMIA DO CO-
VID-19.

Assuntos de Interesse dos associados que tem relevância com 
o clube.

Roberto Aparecido Pereira
Presidente

Câmara de Jaboticabal vota 25 projetos 
em sessão ordinária nesta segunda-feira

Na próxima segunda-
-feira (21/02), os ve-
readores se reúnem 
em sessão ordinária 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal para a 
apreciação de 25 pro-
jetos. A sessão começa 
às 20h00 e será aberta 
ao público, obedecen-
do o limite de 60% da 
capacidade, confor-
me o Decreto Munici-
pal nº 7606, de 20 de 
fevereiro de 2022. A 
sessão também pode 
ser acompanhada via 
transmissão ao vivo 
pelo canal da Câmara 
no Youtube (www.you-
tube.com/CâmaraMu-
nicipaldeJaboticabal), 
com retransmissão 
pelo Facebook (www.
facebook.com/Cama-
raJaboticabal). 

O primeiro item da 
pauta de votação a ser 
apreciado, em único 
turno, é o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
26/2021, de autoria 
do vereador Gilber-
to de Faria (MDB), que 
outorga o Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
ao pastor Reginaldo 
Aparecido Luz Ribeiro. 
Na sequência, os par-
lamentares votam ou-
tros cinco projetos de 
decretos legislativos. 
São eles: Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
29/2021, de autoria da 

vereadora Profa. Paula 
(PT), que concede Diplo-
ma de Honra ao Mérito 
ao ex-vereador e jorna-
lista Ethevaldo de Melo 
Siqueira pelo seu his-
tórico de educador po-
pular e político no mu-
nicípio de Jaboticabal; 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 31/2022, 
de autoria do verea-
dor Dr. Edu Fenerich 
(MDB) que concede 
Diploma de Honra ao 
Mérito à 6ª Subseção 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil pelos 90 
anos de sua fundação. 
Conforme o projeto, a 
sessão solene deverá 
ser realizada no dia 22 
de março, às 19 horas; 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 32/2022, 
de autoria do vereador 
Dr. Mauro Cenço (PO-
DEMOS), que concede 
Diploma de Honra ao 
Mérito ao Hospital São 
Marcos pelos 50 anos 
de fundação; Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 33/2022, de autoria 
da vereadora Dra. An-
dréa Delegada (PSC), 
que institui 50 placas 
comemorativas pelos 
50 anos de fundação 
do Hospital São Mar-
cos. De acordo com o 
texto, 50 pessoas se-
rão indicadas por uma 
comissão formada 
pela vereadora autora 
do projeto, por um ve-

reador a ser escolhido 
e um representante do 
Hospital São Marcos 
para o recebimento 
das honrarias. A ma-
téria ainda prevê que a 
sessão solene seja re-
alizada na semana de 4 
a 8 de julho de 2022; e o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 34/2022, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich, que 
outorga o diploma de 
Honra ao Mérito a José 
Aparecido Quintino.

A pauta lista ain-
da, em 1ª discussão e 
votação, o Projeto de 
Lei nº 07/2021, com 
emenda modifi cativa, 
ambos de autoria da 
vereadora Profa. Pau-
la, que dispõem sobre 
a transparência dos 
dados epidemiológicos 
referentes à COVID-19. 
Também de autoria da 
vereadora Profa. Pau-
la, estão pautados para 
apreciação do plená-
rio o Projeto de Lei nº 
55/2021, que dispõe 
sobre a obrigatorieda-
de dos supermercados 
de Jaboticabal ofere-
cerem horário especial 
de atendimento para 
idosos, gestantes, lac-
tantes, defi cientes fí-
sicos e pessoas com 
comorbidades durante 
o período de pandemia 
da COVID-19; e o Proje-
to de Lei nº 143/2021, 

que declara como pa-
trimônios culturais e 
imateriais do Município 
de Jaboticabal, os cul-
tos e liturgias de religi-
ões de matriz africana.

Os vereadores igual-
mente votam os seguin-
tes projetos de lei: PL 
nº 154/2021, de auto-
ria da vereadora Dra. 
Andréa Delegada, que 
denomina de “Sidney 
Antonio Marques” o 
quiosque localizado na 
Praça Ruth Kaneshiro, 
localizada na esquina 
da Rua Juca Quito com 
Avenida 15 de Novem-
bro; PL nº 164/2022, 
de autoria do verea-
dor Gilberto de Faria, 
que denomina de “João 
Carlos Zambrano” a 
Área de Sistema de La-
zer – 01, localizada no 
bairro Monterrey; PL 
nº 165/2022, de auto-
ria do Poder Executivo, 
que altera a redação de 
incisos da lei que criou 
a Empresa Municipal 
de Urbanização de Ja-
boticabal (EMURJA) – 
Lei nº 1.962 de 28 de 
dezembro de 1.190. De 
acordo com o Executi-
vo, o projeto atualiza e 
corrige a redação da 
lei relacionada às re-
munerações dos car-
gos em comissão de 
Diretor Presidente, de 
Diretor Administrativo 
e Financeiro e de Dire-
tor Técnico da EMURJA. 
O projeto recebeu três 
emendas (emenda mo-
difi cativa nº 01; emen-
da modifi cativa nº 02; 
e emenda aditiva nº 03) 
do relator da matéria 
na Comissão de Reda-
ção e Justiça, Dr. Edu 
Fenerich, que igual-
mente serão votados.

Também serão vota-
dos oito projetos que 
revogam leis que con-
cederam direito de real 
de uso, por parte da 
Administração, para 
diversas entidades, em 
cumprimento à deci-
são da justiça que de-
clarou as concessões 
como inconstitucional, 

e decretou nulo os atos 
administrativos de con-
cessão. Com isso, os 
vereadores votam a re-
vogação da lei que con-
cedeu direito real de 
uso de imóvel à Igreja 
Adventista da Promes-
sa (PL nº 167/2022); 
à Sociedade de Assis-
tência Social Avivalis-
ta – Lar Avivalista (PL 
nº 168/2022); à Igreja 
Batista Independen-
te (PL nº 169/2022); 
ao Centro Espírita “A 
Caminho da Luz” (PL 
nº 170/2022); à So-
ciedade Espiritualista 
Templo da Esperança – 
SETE (PL nº 171/2022); 
à Igreja Pentecostal 
Família de Deus (PL 
nº 172/2022); à Casa 
de Estudos Espíri-
ta Chico Xavier (PL nº 
173/2022); e à Igre-
ja Internacional da 
Família Cristã (PL nº 
174/2022).

S e q u e n c i a l m e n t e 
está prevista a votação 
do PL nº 176/2022, 
que autoriza o Poder 
Executivo a alienar 
imóvel dado em Con-
cessão de Direito Real 
de Uso, no Parque 1º de 
Maio, a Ataide Siqueira 
Gonçalves e Rafaela 
Aparecida Scomparim 
Gonçalves.

Os vereadores ain-
da votam em 1º turno 
dois projetos (PL nº 
177/2022, com emen-
da, e o PL nº 178/2022, 
com emenda) que ade-
quam o valor das mul-
tas previstas em legis-
lações municipais mais 
antigas, para o valor 
em real, desvinculan-
do do salário mínimo 
conforme jurisprudên-
cia do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Com 
isso, o valor da mul-
ta aplicada na lei que 
proíbe a colagem de 
cartazes, panfl etos ou 
qualquer tipo de pro-
paganda em paredes 
externas de prédios 
públicos, particulares 
e postes de iluminação 
pública (Lei nº 2.993, de 

25 de março de 2002) 
será de R$ 2.450,97, 
que deverá ser atu-
alizado anualmente 
pela variação do Índi-
ce Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA/IBGE), ou por 
outro índice que vier 
a substituí-lo. Por seu 
turno, o valor da multa 
prevista na lei que pro-
íbe a venda e o uso de 
cerol, quaisquer subs-
tância e materiais cor-
tantes (Lei nº 3.059, de 
27 de agosto de 2002) 
para o estabelecimen-
to que comercializar 
os produtos proibidos 
será de R$ 6.127,43 – 
o texto original vincu-
lava o valor a 5 (cinco) 
salários mínimos –; e 
para quem for pego 
com “papagaio” ou 
“pipa” contendo linha 
com cerol ou qualquer 
outra substância ou 
material cortante, a 
multa em real será de 
R$ 3.676,46 – o texto 
original vinculava a 3 
(três) salários mínimos. 
Os valores em real se-
rão atualizados anu-
almente pela variação 
do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA/IBGE), ou 
por outro índice que 
vier a substituí-lo.

Por fi m, serão apre-
ciados o Projeto de Lei 
nº 180/2022, de auto-
ria do vereador Pau-
lo Henrique Advogado 
(PATRI), que denomina 
de Luiz Antônio Sotana 
“Qualhada”, o Campo 
de Malha da Área Ins-
titucional localizada na 
Alameda Angelo Ret-
tondin, no Jardim Boa 
Vista; e o Projeto de Lei 
nº 181/2022, de auto-
ria do vereador Dr. Edu 
Fenerich, que deno-
mina de “Arnaldo Pau-
la Ribeiro” o conjunto 
de salas destinadas a 
abrigar as atividades 
relativas ao convênio 
entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Jaboticabal 
e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Indus-
trial (SENAI).
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A presidente da Câmara Municipal, juntamente com vereadores estiveram reunidos 
para apresentações do prefeito Prof. Emerson Camargo, do presidente do SAAEJ, 

Alexandre Martins, e do diretor do Grupo Novaes, Luciano Novaes

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal receberam o con-
vite para participarem 
da reunião que aconte-
ceu na última terça-fei-
ra, dia 15, no auditório do 
SAAEJ – Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal, para anún-
cio dos investimentos da 
autarquia, entre eles, os 
R$ 11 milhões de reais 

Renata Assirati participa de 
reunião no SAAEJ sobre 

investimentos da autarquia

do Governo do Estado, 
por meio do Desenvolve 
São Paulo, uma parceria 
também com o Legislati-
vo, que serão investidos 
na abertura de poços e 
também da setorização.

Na oportunidade hou-
ve apresentações do 
prefeito Prof. Emerson 
Camargo, do presiden-
te do SAAEJ, Alexandre 

Martins, que abriram 
para as explicações. Os 
trâmites técnicos fi ca-
ram por conta de Lucia-
no Novaes, responsável 
e diretor do Grupo Nova-
es, que desenvolve solu-
ções nas áreas de sane-
amento básico. 

Estiveram presen-
tes, além da presidente 
da Casa de Leis, Renata 

Assirati, os vereadores 
Ronaldinho, Val Barbieri, 
Dra. Andréa Delegada, 
Gilberto de Faria, Prof. 
Jonas, Dr. Edu Fenerich e 
os assessores, Abel Ze-
viani, representando Dr. 
Mauro Cenço; e Alairce 
Araujo, representando o 
vereador Gregório Ca-
sagrande. Também par-
ticiparam da reunião os 
secretários de Governo, 

Rodrigo Manolo; e da 
Indústria, Comércio e 
Turismo, Lucas Ramos; 
além de funcionários do 
SAAEJ, entre outros. 

Uma das explicações 
comentadas durante a 
reunião foi a perfura-
ção de um poço junto ao 
DAEE - Departamento de 
Águas e Energia Elétrica, 
destacando que em bre-
ve será feita esta ação, 
de acordo com os trâmi-
tes legais. 

Segundo explicações 
do prefeito Emerson Ca-
margo, o poço profundo 
terá uma média de 700 
metros de profundidade, 
aumentando em 50% do 
que há na ETA - Estação 
de Tratamento de Água, 
trabalhando com água 
tratada do aquífero Gua-
rani. Seguindo os trâmi-
tes legais do processo 
licitatório.

Encaminhada em eta-
pas, após o resultado 
positivo das perfurações 
será feita a setorização. 
Para resolver o proble-
ma de água, demanda 
uma troca de encana-
mento na cidade, melho-

rando a distribuição de 
água. 

Renata Assirati, enfa-
tiza o resultado da reu-
nião e também apresen-
tou suas considerações 
aos presentes. 

“A reunião foi exce-
lente, o prefeito Prof. 
Emerson Camargo e o 
presidente do SAAEJ, 
Alexandre Martins expli-
caram tudo muito bem. 
E o Luciano, destacou a 
parte técnica. Enquanto 
legisladores queremos 
resolver, solucionar ou 
mesmo amenizar os pro-
blemas da água no mu-
nicípio, que está há anos 
acontecendo. Precisa-
mos resolver não para 
hoje, mas para anos, 
para o futuro, pois mora-
mos aqui em Jaboticabal 
e nosso futuro está aqui. 
Estaremos acompa-
nhando, como vereado-
res, o passo a passo de 
todo esse processo para 
amenizarmos esse pro-
blema. Estamos confi an-
tes. Estaremos acompa-
nhando este trabalho e 
fi scalizando pelo melhor 
que pode acontecer”, 
destaca Renata Assirati. 

Durante a reunião foi 
comentado sobre a im-
portância de ter uma vi-
são assertiva no investi-
mento dos R$11 milhões, 
para garantir água de 
qualidade à população. 

Segundo o presidente 
da autarquia, a expec-
tativa desse aporte de 
R$11 milhões são as me-
lhores possíveis, come-
çando com a perfuração 
do poço do Vale do Sol, 
que abrangerá a região 
da cidade, abastecendo 
todos os bairros circun-
vizinhos. 

Com a setorização é 
possível fazer todo pro-
cesso de divisão da cida-
de para saber o que tem 
em cada espaço da cida-
de, identifi cando a rede, 
ou seja, uma leitura da 
cidade.

E neste domingo, dia 
20, acontece a inaugura-
ção do Poço Artesiano do 
bairro São José, às 9h. 


