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Jaboticabal
A GAZETA

Renata Assirati participa de inauguração do 
novo Anexo Arlindo Gabriel dos Anjos

A presidente do Legislativo esteve junto com o prefeito Emerson 
Camargo e o deputado estadual Ricardo Madalena no complexo 
que reúne três secretarias: Secel, Saama e Comércio e Indústria

A presidente do 
Legislativo, Renata 
Assirati, participou 
da inauguração do I 
Anexo Arlindo Gabriel 
dos Anjos, que reúne 
três secretarias da 
Prefeitura de Jabo-
ticabal, a Secel – Se-
cretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte 
e Lazer, a Saama - Se-
cretaria de Agricul-
tura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, e a 
Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Tu-
rismo, tendo à frente 
os secretários Lucia 
Helena Vasques, Nel-
son Gimenez e Lucas 
Ramos, respectiva-
mente.

Câmara de Jaboticabal sedia 2º Conferência 
de Combate ao Abuso e Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes
A Comissão de Di-

reitos Humanos e da 
Cidadania da Câma-
ra Municipal de Ja-
boticabal realiza na 
próxima quinta-feira 
(19/05), a partir das 
19 horas, no Plenário 
da Casa, a 2ª Confe-
rência de Combate ao 
Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 

Plenário vota 13 projetos em sessão 
ordinária na segunda-feira (16/05)

Os vereadores da Câmara Municipal de Jaboticabal se reúnem em 
sessão ordinária na próxima segunda-feira (16/05) para a discussão 
e votação de 13 projetos previstos na Ordem do Dia. A sessão começa 
às 20 horas, aberta ao público, com transmissão ao vivo pelos canais 
da Câmara no YouTube e Facebook.
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Maternidade: alavanca 
de evolução espiritual

Caros leitores, na se-
mana passada, enviei a 
este querido jornal ape-
nas uma parte da minha 
coluna para publicação. 
Ficou para trás parte im-
portante da reflexão sobre 
o Dia das Mães e também 
a referência e os créditos 
do texto publicado. Se-
gue, novamente, agora, de 
forma completa.  

“Nesta homenagem que 
desejo fazer aos corações 
que decidiram abraçar a 
tarefa dignificante da ma-
ternidade, não desejo ro-
mantizar ou glamourizar. 

Maternidade é compro-
misso, renúncia, amor em 
expressão mais elevada. 
Do ponto de vista espiri-
tual, se assumida em sua 
proposta sagrada, é sinô-
nimo de evolução. E esse 
caminho não se faz por 
meio de facilidades. 

Sem me alongar, trago 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

o texto de Maria Dolores, 
por meio da psicografia 
de Chico Xavier.  Minha 
homenagem e pedido de 
reflexão a todos (mulhe-
res e homens) que con-
duzem, maternalmente, a 
vida de outro ser.

“Dizem que quando a 
Terra foi criada, fazendo-
-se possuída pelos filhos 
da vida que vinham de 
outros mundos, tudo na 
estrada humana, cortando 
a imensidão dos campos 
infecundos, era a domi-
nação do ódio que se afer-
ra à dissenção, à morte, 
ao desespero e à guerra ...  
Foi quando um mensagei-
ro do Céu às criaturas, re-
gressou às Alturas e disse 
humildemente ao Grande 
Deus: Senhor! O que pos-
so fazer dos homens sem 
amor? Do cérebro mais 
tardo ao gênio mais pre-
coce, tudo na Terra é luta 
em conquistas da posse. 
Compadece-te oh! Pai! ... 
(...) Revelou-se que o Pai 
de Infinita Bondade pen-
sou, por muito tempo, e 
disse, comovido: Aceito, 
filho meu, quanto me fa-

las, entendo-te o pedido! 
... Volta ao mundo a servir 
na tarefa em que avanças, 
os que morrem no mal re-
nascerão crianças, a Terra 
evoluirá, - ponderou o Se-

nhor - ninguém alterará 
minha obra de amor. A 
fim de desarmar a violên-
cia e a cobiça, instalarei 
no mundo a força da Jus-
tiça. E para que haja amor 
exterminando o orgulho, 
sem pancada, sem grito, 
sem barulho, enviarei al-
guém, que ame os filhos 
meus, com o meu amor 
ao bem, na exaltação da 
paz, sem desprezo a nin-
guém. Alguém que saiba 
amar, a servir e a sofrer, 
cultivando o perdão como 
simples dever. Dizem que 
foi assim que a Terra co-
meçou a fazer-se jardim. 
Ouviu-se verbo novo, 
alteraram-se imagens, e 
conforme o Senhor man-
dou e prometeu, entre as 
rudes mulheres dos selva-
gens, o Coração de Mãe 
apareceu.”

Na semana que vem, 
vou falar sobre como te-
mos nos deixado influen-
ciar pela moral social e 
iludida do mundo. Vamos 
refletir: a quem temos ou-
vido? Quais têm sido nos-
sas referências para a vida 
que temos vivido? 

****
VIBRAÇÕES DO PAS-

SE E PARA FLUIDIFICA-
ÇÃO DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjaboti-
cabal

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

Sábados, às 18h - Co-
mentário e Reflexão do 
Evangelho

 

 

 

 
                  O QUE SIGNIFICA “SER UMA NOVA CRIATURA” 

          Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso diz respeito à 
regeneração que ocorre na vida do homem e às bênçãos resultantes de sua união 
com Cristo. É impossível alguém permanecer o mesmo estando em Cristo, porque sua 
vida é transformada radicalmente por Ele. Sua posição em relação a Deus e ao 
mundo é alterada, pois agora ele torna-se participante da nova criação.  

          Foi o apóstolo Paulo quem escreveu que se alguém está em Cristo, nova 
criatura é (2 Coríntios 2:17). Quando Paulo diz que “se alguém está em Cristo, nova 
criatura é”. Ele não tem em mente apenas as implicações individuais da salvação de 
uma pessoa, mas ele tem em mente algo mais amplo e profundo. Paulo diz é que, se 
alguém está unido a Cristo pela fé, essa pessoa agora faz parte da nova humanidade 
que está sendo criada em Cristo Jesus, ou seja, ela faz parte do povo de Deus.  

          Ela não se relaciona mais com o mundo e com as pessoas à sua volta, da 
mesma forma que antes. Isso porque ela faz parte da nova criação e possui um novo 
entendimento; sua orientação mudou e agora essa pessoa enxerga todas as coisas a 
partir da perspectiva de sua união com Cristo. Aquele que está em Cristo desfruta da 
segurança da obra infalível de Cristo, que suportou em seu lugar a ira de Deus contra 
o pecado. Aquele que está em Cristo encontra conforto em saber que agora ele é 
aceito por Deus, pelos méritos de Cristo. Quem está em Cristo possui a plena certeza 
de sua herança futura, pois já ele é participante da nova criação em Cristo. 

 
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 92/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor MAURO IVO ASSINE, lotado no Departamento 
de Administração, Licença Prêmio em gozo, de 17/05/2022 a 30/06/2022, referente 
ao 3º período aquisitivo (01/07/2012 a 30/06/2017), conforme Processo RD 278/2022.

Jaboticabal, 09 de maio  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° 93/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora ROBERTA LUCAS SCATOLIM, Recepcionis-
ta, lotada no Departamento de Administração, pagamento de parcela da Gratifica-
ção Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 09 de maio  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° 94/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora LILIAN ROSA MARTINS, Assessor de Ga-
binete, lotada no Gabinete do Vereador Paulo Henrique, pagamento de parcela da 
Gratificação Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 11 de maio  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° 95/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor LUIZ CARLOS DOS SANTOS, Agente Legisla-
tivo, lotado no Departamento Contábil e Financeiro, pagamento de parcela da Grati-
ficação Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 11 de maio  de 2.022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

PORTARIAS

Nº 92, DE 07 DE MAIO DE 2022 - Decreta luto oficial de três dias na Câmara Municipal 
de Jaboticabal em pesar pelo falecimento do senhor JAN BAAKLINI, vereador nas 
legislaturas 1964/1968 - 1977/1982 - 1983/1988.

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 01/2022
CONTRATO Nº 15/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
FUNDAMENTO: Artigo 65, inciso II, letra “b”, da Lei Federal nº 8.666/93
PROCESSO Nº 429/2021 – Pregão Presencial nº 04/2021
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para execução 
de serviços continuados com fornecimento de equipamentos, sob o regime de co-
modato, para impressão de cópia em preto e colorida, incluindo a manutenção pre-
ventiva e corretiva e o fornecimento de suprimentos afetos aos equipamentos.
OBJETOS DO ADITAMENTO: 1) Unificação do quantitativo de impressões da fran-
quia mensal dos itens 1 e 2 do contrato, mantendo-se inalterados o quantitativo total 
estimado para os respectivos itens (13.000 impressões) e os valores total e unitário 
dos itens para o período de 24 (vinte e quatro) meses; 2) Correção de erro material 
de digitação no campo “valor unitário” do item 4, passando a constar os exatos ter-
mos constantes da proposta vencedora, qual seja, o valor unitário de R$ 1.968,00.
DATA DO TERMO: 25/03/2022, a partir da assinatura do termo.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 05/2022
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: PAULO SERGIO MEDEIROS DIAS 43143112824
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO Nº 284/2022 - Dispensa nº 38/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza de veículos 
- lavagem simples, lavagem completa, cristalização da pintura e higienização e hidra-
tação dos estofados de couro dos veículos oficiais da frota da Câmara Municipal de 
Jaboticabal.
VALOR ESTIMADO: R$ 8.332,00 (oito mil, trezentos e trinta e dois reais).
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/05/2022
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Câmara de Jaboticabal sedia 2º Conferência de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Câmara de Jaboticabal realiza solenidade para entrega de 
títulos de Cidadania e diplomas de Honra ao Mérito 

Escola do Legislativo ministra palestra sobre o Sistema Eleitoral 
Brasileiro no Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio” 

A Comissão de Di-
reitos Humanos e da 
Cidadania da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal realiza na próxima 
quinta-feira (19/05), 
a partir das 19 horas, 
no Plenário da Casa, 
a 2º Conferência de 
Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescen-
tes. O evento é aber-
to ao público e será 
transmitido em tempo 
real pelos canais da 
Câmara no Youtube 
(https://www.youtu-
be.com/CamaraMu-
nicipaldeJaboticabal) 
e Facebook (https://
www.facebook.com/

CamaraJaboticabal).

A iniciativa, propos-
ta pela vereadora Val 
Barbieri, membro da 
CDHC ao lado dos ve-
readores Prof. Jonas 
(presidente), Profa. 
Paula, Dra. Andréa 
Delegada e Dr. Mau-
ro Cenço, integra a 

Semana Municipal 
de Conscientização 
e Combate à Pedofi-
lia, Violência e Abuso 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes, institu-
ída em Jaboticabal no 
ano de 2017, pela Lei 
nº 4.869/2017.

“Fizemos a primeira 
edição em 2021 e re-
tornamos com a pro-
posta para reforçar 
as ações de comba-
te e conscientização 
contra a violência se-
xual infantojuvenil, e 
fazer coro à campa-
nha “Maio Laranja”, 
que acontece todos os 
anos em vários mu-
nicípios e estados do 
país. Nosso objetivo é 
levar conhecimento e 
conscientizar a popu-
lação para o enfren-
tamento ao abuso e à 
exploração sexual. To-
dos estão convidados 
a participar”, convidou 
Val Barbieri. 

Os números são pre-

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal reali-
zará na segunda-feira 
(23/05) uma solenida-
de para a entrega de 
dois títulos de Cidada-
nia e dois diplomas de 
Honra ao Mérito. A so-
lenidade acontece no 
Plenário do Palácio Ân-
gelo Berchieri, a partir 
das 19h, com transmis-
são ao vivo pelo canal 
da Câmara no YouTube 
(https://www.youtube.
com/CamaraMunici-
paldeJaboticabal), com 
retransmissão pelo Fa-
cebook (https://www.
facebook.com/Cama-

A Escola do Legislati-
vo (EL), órgão da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal, realizou no dia 

raJaboticabal).
Os homenageados 

com o título de Cidada-
nia são: Drº André Luís 
Bottino de Vasconcellos, 
seguindo o Decreto Le-
gislativo nº 769, de 20 
de dezembro de 2021, 
de autoria do vereador 
Daniel Rodrigues, e o 
Pastor Reginaldo Apa-
recido Luz Ribeiro, exe-
cutando o Decreto Le-
gislativo nº 773, de 22 
de fevereiro de 2022, 
idealizado pelo verea-
dor Gilberto de Faria.

Recebem diplomas de 
Honra ao Mérito as em-
presas Reúsa Conser-

ocupantes. De acordo 
com o Panorama da 
Violência Letal e Sexu-
al contra Crianças e 
Adolescentes no Bra-
sil - estudo realizado e 
editado pelo Fundo das 
Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) em 
parceria com o Fórum 
Brasileiro de Seguran-
ça Pública, em outubro 
de 2021 -, mostra que 
entre os anos 2017 e 
2020, foram registra-
dos 179.277 casos de 
estupro ou estupro 
de vulnerável com ví-
timas até 19 anos – 
uma média de quase 
45 mil casos por ano. 
O estudo mostra ainda 
que crianças de até 10 
anos representavam 
62 mil das vítimas nes-
ses quatro anos, ou 
seja, um terço do total. 
As meninas seguem 
sendo as maiores ví-
timas de violência se-
xual, representando 
quase 80% do total. Os 
dados ainda apontam 
que a maioria dos ca-

sos de violência sexual 
ocorre na residência 
da vítima e, para os 
casos em que há in-
formações sobre a au-
toria dos crimes, 86% 
dos autores eram co-
nhecidos das vítimas.

As exposições acer-
ca de assuntos sobre 
o tema serão feitas 
por especialistas das 
áreas de Serviço So-
cial, Psicopedagogia, 
Direito e Conselho Tu-
telar. 

SERVIÇO
2ª CONFERÊNCIA DE 

COMBATE AO ABUSO E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL 
DE CRIANÇAS E ADO-
LESCENTES

DATA: 19/05/2022
INÍCIO: 19 horas
LOCAL: no Plenário 

da Câmara Municipal 
de Jaboticabal – Rua 
Barão do Rio Branco, 
765 – Centro.

CONTATO: Vereado-
ra Val Barbieri – (16) 
3209-9484

vação Ambiental LTDA, 
em cumprimento ao 
Decreto Legislativo nº 
781, de 22 de março de 
2022, de autoria do ve-
reador Mauro Cenço, e 
a empresa Unimaq Má-
quinas e Equipamen-
tos, seguindo o Decreto 
Legislativo nº 785 de 19 
de abril de 2022, de au-
toria do vereador Paulo 
Henrique Advogado.

Fonte: Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
(Reprodução autoriza-
da mediante citação da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal)

3 de maio, no Colégio 
Técnico Agrícola “José 
Bonifácio” (CTA), uma 
palestra sobre o “Siste-

ma Eleitoral Brasileiro”.

A apresentação par-
tiu de uma solicitação 

da instituição de ensi-
no à EL, que foi aten-
dida pela escola. A pa-
lestra foi apresentada 
para os alunos do 2º 
e 3º Anos da institui-
ção e ministrada pela 
diretora da Escola do 
Legislativo, Silvia Ma-
zaro. Os tópicos apre-
sentados durante o en-
contro foram: histórico 
do processo eleitoral 
brasileiro; o funciona-
mento das eleições; o 
alistamento eleitoral; a 
importância, fi nalida-
de e consequências do 
exercício do voto; votos 
branco, nulo, válidos e 
abstenções; e o funcio-
namento das urnas ele-
trônicas.

“Com as eleições se 
aproximando, muitos 
jovens que vão votar 

pela primeira vez têm 
dúvidas e enfrentam a 
responsabilidade de se 
posicionar. A palestra 
foi ao encontro desses 
jovens que puderam ti-
rar suas dúvidas”, sa-
lientou a diretora.

Os estabelecimentos 
de ensino e entidades 
que queiram desenvol-
ver atividades em par-
ceria com a Escola do 
Legislativo podem en-
trar em contato pelo te-
lefone (16) 3209-9477.

PARA SABER – Criada 
em 2012, a missão da 
Escola do Legislativo 
é aproximar a Câmara 
Municipal da comuni-
dade, a fi m de tornar 
a Casa Leis cada vez 
mais presente na cons-
trução democrática do 

saber e da formação 
cidadã, promovendo 
atividades de interes-
se público, cursos de 
capacitação e qualifi -
cação, difusão cultural 
para agentes públicos 
e políticos, e também 
para toda a comunida-
de jaboticabalense. O 
órgão é presidido, no 
biênio 2021/2022, pelo 
vereador Dr. Edu Fene-
rich, e tem como vice-
-presidente o vereador 
Paulo Henrique Advo-
gado, diretora Silvia 
Mazaro e secretária 
Carina Moreira.

Fonte: Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
(Reprodução autoriza-
da mediante citação da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal)
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Renata Assirati participa de inauguração do 
novo Anexo Arlindo Gabriel dos Anjos

A presidente do Legislativo esteve junto com o prefeito Emerson 
Camargo e o deputado estadual Ricardo Madalena no complexo 
que reúne três secretarias: Secel, Saama e Comércio e Indústria

A presidente do 
Legislativo, Renata 
Assirati, participou 
da inauguração do I 
Anexo Arlindo Gabriel 
dos Anjos, que reúne 
três secretarias da 
Prefeitura de Jabo-
ticabal, a Secel – Se-
cretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte 
e Lazer, a Saama - Se-
cretaria de Agricul-
tura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, e a 
Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Tu-
rismo, tendo à frente 
os secretários Lucia 
Helena Vasques, Nel-
son Gimenez e Lucas 
Ramos, respectiva-
mente.

Estiveram presen-
tes Paulo de Tarso 
Silveira, represen-
tando a Secretaria da 
Agricultura do Gover-
no do Estado de São 
Paulo, o deputado  es-
tadual Ricardo Mada-
lena, autoridades, se-
cretários de diversas 
Pastas, funcionários 
das secretarias do 
novo anexo, empre-
sários, a família do 
homenageado, Arlin-
do Gabriel dos Anjos, 
mais conhecido como 
Badeco, entre outros. 

Com a nova sede, a 
Prefeitura de Jaboti-
cabal terá uma consi-
derável economia de 
aluguéis, além de uma 
estrutura moderna e 
importante logística. 
Anteriormente, o pré-
dio pertencia à Se-
cretaria da Agricul-
tura do Estado de São 
Paulo e abrigava a 
Defesa Agropecuária 
de Jaboticabal, com 
a mudança de local, o 
prédio estava ocioso 
e sofrendo com a de-
terioração do tempo. 

O prefeito Emer-
son Camargo agra-
deceu aos respon-
sáveis. “Este prédio 
é uma conquista dos 
deputados estaduais 
Ricardo Madalena e 
Itamar Borges, além 
do vereador Paulo 
Henrique Advogado, 
autor da indicação 
do homenageado, o 
Badeco. Fomos a São 
Paulo, juntamente 
com Itamar Borges, 
na época, secretá-
rio de Agricultura e 
conversamos sobre 
o local que abriga-
va a Defesa Agrope-
cuária, como estava 
sofrendo deteriora-
ções e estava ocioso, 
conversamos com 

o deputado Ricardo 
Madalena, que lutou 
para conseguirmos 
este prédio. No Palá-
cio do Governador, 
por meio do Rodrigo 
Garcia, houve esta 
conquista. Agradeço 
aos deputados, res-
ponsáveis pelo pré-
dio estar em nossas 
mãos, um total apoio 
pela insistência ao 
lado de Itamar Bor-
ges e também da Fa-
biana Gouveia, da 
CATI, uma das res-
ponsáveis pela con-
quista deste prédio 
para o município”, 
destaca o  prefeito.

A presidente Rena-
ta Assirati exalta a 
grande importância 
do anexo para Jabo-
ticabal.  “Um  prédio 
em  que o prefeito 
solicitou ao deputa-
do Ricardo Madale-
na junto ao Governo 
Estadual e conseguiu 
angariar de verda-
de. Um  prédio que 
veio para fi car com 
a nossa Prefeitura, 
acomodando as três 
Secretarias. Um lu-
gar maravilhoso que 
fi cou para a nossa 

cidade. É um orgulho 
muito grande esta 
conquista do Execu-
tivo, do Legislativo e 
também do Estado, 
todos juntos. Para-
béns a todos. Foi um 
prazer receber o de-
putado Ricardo Ma-
dalena, um dos gran-
des responsáveis por 
tudo isso. Estamos 
sempre juntos com 
o deputado Ricardo 
Madalena. ”

O deputado discor-
reu sobre a inaugu-
ração que fez ques-
tão de estar presente. 
“É uma alegria mui-
to grande inaugurar 
esta obra, e temos 

um prefeito visioná-
rio, perseverante, 
com as demandas 
que traz juntamente 
com a presidente da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Rena-
ta Assirati. É a nossa 

função como parla-
mentar  fazer a inter-
locução junto ao Go-
verno do Estado nos 
Programas, como a 
liberação de recur-
sos. Vamos continuar 
a nossa luta por  Ja-

boticabal e toda a re-
gião”, fi naliza Ricardo 
Madalena. 

Poliana Taliberti - 
Gabinete  Renata As-
sirati 
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SÍTIO PRÓXIMO DE RIBEIRÃO PRETO 

5.30 Alqueires 1.600.000.
Vendo sítio muito bom , entre Sertãozinho  e Dumont.  

5.30 alqueires,  duas casas,  energia: transformador 
novo. Energia trifásica, curralama, brete e represa. 

Muito boa água poço, caixa d’água, confi namento,  
chiqueiro para 600 cabeça de porcos, córrego no fundo, 
todo plano  perto do asfalto,  perto Sertãozinho,  perto 
de Dumont.  Sítio há mil metros do Hotel Fazenda Vista 
Alegre. Serve para cana, serve para amendoim, serve 
para gado de leite e para criação de peixes. 

R$ 1.600.000,00.
Aceito pick up como parte de pagamento. Documen-

tação em ordem. 

Particular  - 16 - 974007711
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 178.941 de 14/12/2021)

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

                       FAZ SABER a MARIA DE JESUS PEREIRA MATHEUS, RG nº 15.418.003-8-
SSP/SP, CPF nº 030.834.958/03, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada nesta cidade, 
na Avenida Major Américo Lopes, número 199, bairro Aparecida (endereço que constou da matrícula 
na época de aquisição do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - CDHU, com sede na Rua Boa Vista, número 170, 4º ao 13º andares, na cidade de São Paulo-
-SP, inscrita no CNPJ/MF sob número 47.865.597/0001-09, credora fi duciária através do Instrumento 
Particular de Compra e Venda de Imóvel, garantido pela alienação fi duciária registrada sob nº 02 na 
matrícula nº 43.289, que grava o imóvel indicado como Apartamento número 01, localizado no Térreo 
do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D “Bloco D”, situado na Rua Doutora 
Leonor Sanches Louzada e Santos, número 200, bairro Alto, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, vem 
lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas às parcelas 
vencidas de 27/02/2015 a 27/11/2021, com valor apurado pela credora fi duciária até 27/11/2021, que 
totaliza a quantia de R$24.656,44 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e 
quatro centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data 
do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADA a comparecer no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, tele-
fone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$224,40 (duzentos e vinte e quatro 
reais e quarenta centavos), referente às custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data. 

  Nesta oportunidade fi ca V. Senhoria cientifi cada de que o não cumprimento da obriga-
ção no prazo estipulado garante à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perde V. Senhoria 
a propriedade do imóvel em favor da credora Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo - CDHU.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 02 de 
maio de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000899-15.2022.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JEFFREY 
MICHAEL FRERICKS, americano, técnico em computação, nascido em Virgínia, E.U.A, aos 14/01/1967, filho de Jerry Gerald 
Frericks e Suezanne Marie Frericks, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio Litigioso por parte de K. M. F., alegando em síntese: as 
partes são casadas desde 07/05/2005, certidão de casamento: LIVRO-B, fls 14; sob nº 5144 – Cartório de Registro Civil de 
Jaboticabal e que atualmente, ambos se encontram separados de fato. Não tiveram filhos e não adquiriram bens imóveis ou móveis. 
Requer a decretação do divórcio. Encontrando-se o(a)(s) réu(ré)(s) 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o(a)(s) réu(ré)(s) será(ão) considerado(a)(s) revel(is), caso em 
que lhe(s) será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 12 de abril de 2022. K-14e21/05

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Mayara Ferre

Ela arrasa, e não é à toa 
que integra o time de mo-
delos First Models Ribeirão 
Preto, trabalhando  em ter-
ritório internacional.

Mayara é ariana, tem 28 
anos, 1,78 de altura e atual-
mente está vivendo em Mi-
lão na Itália.

Começou a carreira de 
modelo aos 16 anos, depois 
de participar do concurso 
menina fantástica da Rede 
Globo.

Seu primeiro trabalho foi 
um des� le para o Fashion 
Rio.

Sua beleza e talento con-
quistou muitos trabalhos 
fora do Brasil.

Em seu currículo invejá-
vel estão: 

Gregory, Cavalera, Car-
los Miele, Duda Molino,  
TNG, Animale, diversos 

trabalhos estilista Jal Vieira, 
e para o estilista de sapatos 
Fernando Pires e um desses 
trabalhos foi um des� le no 
programa da Hebe. Partici-
pou também como modelo 
do programa da Xuxa na 
rede Globo, no concurso 
estilista revelação. 

Já fez  editorial para a re-
vista Gloss, Cláudia.

Alguns comerciais de 
TV para Boticário e Wi-
zard. Quem disse Berenice, 
clube social, e dois comer-
ciais internacionais, um 
para Zalando e outro para 
Kitchenaid.

Fez também um trabalho 
para a Marvel da Disney 
que convidaram a estilista 
Jal Vieira para um projeto.

Atualmente a belíssima 
trabalha e mora na Itália, 
onde arrasa estampa sua, 
beleza para grandes mar-
cas como Tom Ford e Rick 
Owens.

Ja passou uma tempo-
rada na Turquia onde fez 
alguns trabalhos, um deles 
para VDR via delle rose.

Atualmente se prepara 
para fazer uma temporada 
de muitos trabalhos em ou-
tro país!

O que será que vem por 
aí? Sucesso com certeza

De olho nela!

As empresas necessitam de informações precisas para a tomada de decisões.

A Assessoria Contábil possui as informações e os dados, que permitem atender essa necessidade. A decisão 
da empresa de investir, de reduzir custos, enfi m de gerir a empresa de forma efi caz deve se basear em dados 
técnicos extraídos dos registros contábeis. 

O escritório contábil pode e deve ajudar o empresário a cumprir esta responsabilidade
A contabilidade é necessária à empresa de qualquer porte, como principal instrumento de defesa, controle 

e de preservação do patrimônio. 

Uma empresa sem assessoria contábil é uma empresa sem memória, sem identidade e sem as mínimas 
condições de planejamento de seu crescimento.

Estará impossibilitada de elaborar demonstrações contábeis por falta de escrituração contábil.

CAMINHADA SANTA 
RITA DE CÁSSIA

Sairá do bairro Barreiro às 12:00 horas
do dia 21/05/2022

com destino ao Sítio Antigo Engenho dos Assirati
Chegando às 16:00 horas, haverá Missa 

em homenagem à Santa
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Plenário vota 13 projetos em sessão 
ordinária na segunda-feira (16/05)

Os vereadores da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal se 
reúnem em sessão 
ordinária na próxi-
ma segunda-feira 
(16/05) para a dis-
cussão e votação de 
13 projetos previs-
tos na Ordem do Dia. 
A sessão começa às 
20 horas, aberta ao 
público, com trans-
missão ao vivo pelos 
canais da Câmara no 
YouTube e Facebook.

Três projetos de 
Decreto Legislativo, 
que dependem de 
apreciação em único 
turno, abrem a pauta 
de votação. São eles: 
PDL nº 44/2022, de 
autoria da vereado-
ra Renata Assirati 
(PSC), que institui a 
Placa Comemorati-
va pelos 60 anos do 
Lions Clube de Jabo-

ticabal/SP - 60 pes-
soas que marcam a 
história da organi-
zação receberão a 
honraria em sessão 
solene com data pre-
vista para 29 de se-
tembro de 2022; o 
PDL nº 45/2022, de 
autoria do vereador 
Ronaldinho (PATRI), 
que outorga Diplo-
ma de Honra ao Mé-
rito pelos 60 anos 
do Lions Clube de 
Jaboticabal, igual-
mente prevista para 
ser entregue no dia 
29/09/2022; e o 
PDL nº 46/2022, de 
autoria do vereador 
Daniel Rodrigues 
(PSDB), que outorga 
Título de Cidadã Ja-
boticabalense à ka-
rateca Camila Pietra 
Lughetti.

Na sequência, o 
plenário aprecia em 

1º turno dez projetos 
de lei, oito deles de 
denominação. São 
eles: PL nº 231/2022, 
de autoria da vere-
adora Val Barbieri 
(PRTB), que denomi-
na de “Morgana Pe-
terossi Gonçalves 
de Souza” a Rua F do 
bairro Residencial 
Monterrey II; o PL nº 
232/2022, de auto-
ria do vereador Dr. 
Mauro Cenço (PODE-
MOS), que denomina 
de “Jarbas Homem 
Junior” o imóvel si-
tuado na viela Ma-
risa do Carmo Car-
regari, nº 28, bairro 
Aparecida, que será 
destinado à instala-
ção da sede do Cen-
tro Judiciário de So-
lução de Conflitos e 
Cidadania de Jaboti-
cabal (CEJUSC); o PL 
nº 234/2022, de au-
toria da vereadora 

Renata Assirati, que 
denomina de “Agenor 
Cortarelli – Canari-
nho” a Pista de Skate 
localizada na Praça 
Guerreiro Cecchetti, 
nas proximidades do 
Terminal Rodoviário 
Don José Varani; o PL 
nº 235/2022, de au-
toria da vereadora 
Renata Assirati, que 
denomina de “Hele-
na Mabardi” a pada-
ria anexa ao Setor 
de Nutrição Escolar, 
atualmente localiza-
da na Rua Floriano 
Peixoto, nº 1256; o PL 
nº 236/2022, de au-
toria da vereadora 
Val Barbieri, que de-
nomina de “Cláudio 
Peterossi” o Sistema 
de Recreio localizado 
na Rua Leonor San-
ches Louzada, S/N, 
com a Rua Antenor 
Martins de Oliveira, 
no Conjunto Habita-
cional Hugo Lacorte 
Vitalle I (Cohab I); o 
PL nº 237/2022, de 
autoria da vereado-
ra Val Barbieri, que 
denomina de “Wil-
som Barbosa (Co-
rujão)” o Sistema de 
Recreios localizado 
na Rua Leonor San-
ches Louzada S/N, 
com a Rua Tokossa-
buro Ogassawara, 
no Conjunto Habita-
cional Hugo Lacorte 
Vitalle I (Cohab I); o 
PL nº 241/2022, de 
autoria do verea-
dor Dr. Mauro Cen-
ço, que denomina de 
“Clarindo Souza” o 

Coreto da Praça Sil-
vio Borsari; e o PL nº 
244/2022, de auto-
ria do vereador Da-
niel Rodrigues, que 
denomina de “José 
Guardia” a área si-
tuada entre as ruas 
Antonio Caetano Ca-
saletti, José Artoni 
e Carlos Artoni, no 
Jardim Alvorada.

FANFARRA – Os ve-
readores também 
votam em 1ª discus-
são e votação o PL nº 
238/2022, de auto-
ria do Executivo Mu-
nicipal, que autoriza 
a criação e implanta-
ção do projeto “Fan-
farra Jaboticabal 
Cidade da Música”. 
Na prática, o proje-
to musical pretende 
estender as ativida-
des da Escola de Ar-
tes para as escolas 
municipais por meio 
de fanfarras den-
tro das instituições 
de ensino. De acor-
do com o Governo 
Municipal, o projeto 
tem a finalidade de 
despertar a sensibi-
lidade nas crianças, 
conhecimentos dos 
instrumentos mu-
sicais, desenvolvi-
mento da disciplina 
e desenvolvimento 
do estudo musical, 
bem como auxiliar 
no desenvolvimento 
cognitivo da crian-
ça e adolescente 
através da música 
e estimular a im-
portância do tra-

balho em grupo. De 
acordo com o tex-
to, o projeto deverá 
atender priorita-
riamente alunos do 
ensino fundamen-
tal, com ou sem co-
nhecimento prévio 
de música ou ins-
trumentação.

NOVA VEDAÇÃO 
– Igualmente será 
apreciado pelos 
parlamentares o 
PL nº 246/2022, de 
autoria do Poder 
Executivo, que in-
clui em legislação 
municipal a veda-
ção de nomeação 
no âmbito da Admi-
nistração Pública 
Direta e Indireta, 
e no Poder Legis-
lativo, de pessoas 
condenadas, com 
sentença transita-
da em julgado, por 
crimes contra a 
dignidade sexual, 
como estupro, vio-
lação sexual me-
diante fraude, im-
portunação sexual 
e assédio sexual, 
previstos no Título 
VI do Código Penal 
Brasileiro. Atual-
mente, a lei munici-
pal em vigor (Lei nº 
5.036 de 26 de no-
vembro de 2019) já 
proíbe a nomeação 
de condenados em 
trânsito em julgado 
por crimes da Lei 
Maria da Penha (Lei 
Federal nº 11.340, 
de 07 de agosto de 
2006).

Comissão de Assuntos Relevantes sobre prevenção ao 
suicídio é instalada na Câmara Municipal de Jaboticabal

A Comissão de As-
suntos Relevantes 
para averiguar e 
propor soluções de 
políticas públicas de 
suporte emocional e 
prevenção ao suicí-
dio no município de 
Jaboticabal foi insta-
lada no fi nal da tar-
de de segunda-feira 
(09/05), na Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal.

A vereadora Pro-
fa. Paula (PT), esco-
lhida para presidir a 
comissão durante a 
sessão ordinária em 
que a resolução foi 
aprovada por unani-
midade, conduziu a 
reunião de abertura 
dos trabalhos. Com-
põem ainda a comis-
são, como membros, 
os vereadores Dr. 
Edu Fenerich (MDB), 
Dr. Paulo Henrique 
Advogado (PATRI), 
Val Barbieri (PRTB) 
e Daniel Rodrigues 
(PSDB).  

Durante a reunião 
de instalação, os 
parlamentares deba-
teram sobre a impor-
tância de se enten-
der qual o gargalo 
municipal acerca do 
atendimento e supor-
te às pessoas em so-
frimento emocional e 
para a prevenção do 
suicídio. Para isso, a 
comissão quer ou-
vir profi ssionais da 
área da saúde que 
atuam no município 
para iniciar um ma-
peamento na cidade. 
O objetivo é verifi car 
quais os protocolos 
adotados pela rede 
municipal de saúde 
e por profi ssionais 
da área quanto ao 
atendimento daque-
les que precisam de 
atendimento psico-
lógico e psiquiátri-
co no combate à de-
pressão, transtornos 
da ansiedade, entre 
outros, e para a pre-
venção ao suicídio.

“Recebi uma men-
sagem de desabafo 
de uma pessoa que 
tempos depois per-
deu a luta para o so-
frimento emocional. 
É muito triste! Não 
podemos fi car de 
braços cruzados. E 
nesta primeira reu-
nião, de instalação 
da comissão, já par-
timos com algumas 
ideias. Nosso próxi-
mo passo é ampliar 
o grupo, somando 
profi ssionais da área 
da saúde que atuam 
em nosso município, 
para ouvi-los e deli-
mitarmos um plano 
de ação concreto. Já 
adianto que em breve 
faremos visitas nos 
locais de atendimen-
to da rede municipal 
de saúde para enten-
dermos na prática 
como é o protocolo 
de atendimento ao ci-
dadão que busca por 
atendimento psicoló-
gico e psiquiátrico”, 

disse Profa. Paula.

PARA SABER – A 
comissão foi criada 
pela Resolução nº 
369/2022, de auto-
ria da vereadora Pro-
fa. Paula, e tem como 
objetivo fi scalizar in 
loco os serviços de 
saúde e outros ór-
gãos que atendam 
esta demanda; além 
de apurar as notifi -

cações, dados sobre 
automutilação e ten-
tativas de suicídio 
pelos diferentes ór-
gãos do município; 
verifi car as políticas 
públicas de valoriza-
ção da vida em exe-
cução no município; 
verifi car o fl uxogra-
ma, plano de trabalho 
e/ou protocolos de 
atendimento para os 
casos de automutila-

ção, ideação suicida, 
tentativa de suicídio 
ou situações de crise 
de quem procura os 
Serviços Municipais 
de Saúde e Conselho 
Tutelar; entre outros. 

A comissão tem 90 
dias para a conclu-
são dos trabalhos, 
podendo o prazo ser 
prorrogado por igual 
período. 
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