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Câmara de Jaboticabal aprova reajuste dos 
servidores públicos municipais em 8%

O plenário da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal aprovou por 
unanimidade, em ses-
são extraordinária na 
tarde de sexta-feira 
(20/05), o projeto que 
prevê um reajuste de 
8% na remuneração 
dos servidores públi-
cos municipais dos Po-
deres Executivo e Le-
gislativo para o período 
de março de 2021 a fe-
vereiro de 2022 (PL nº 
260/2022).

Renata Assirati acompanha chegada  do Caminhão 
Frigorífi co para o  Setor de Nutrição Escolar

Na última semana, a presidente do Le-
gislativo, Renata Assirati, acompanhou a 
chegada do novo veículo destinado para 
o armazenamento de alimentos. Um cami-
nhão frigorífi co que será destinado para 
o transporte de produtos e alimentos pe-
recíveis, itens que exigem temperatura 
e ambiente especial para manter toda a 
qualidade do alimento, desde o recebi-
mento até o seu destino. Estes alimentos 
serão distribuídos aos alunos da rede 
municipal de ensino. 

Plenário aprova 14 projetos por unanimidade, 
em defi nitivo, e dois vão para 2º turno

A Câmara Municipal de Jaboticabal aprovou por unanimidade os 13 
projetos pautados originalmente para votação na sessão ordinária de 
segunda-feira (16/05). Outras três matérias de autoria do Poder Executi-
vo, protocolado em regime de urgência, foram incluídas para votação por 
requerimento assinado pela maioria dos vereadores, dispensando assim 
a tramitação ordinária pelas comissões permanentes da Casa.

“Ditadura Militar” é tema de palestra na Câmara de 
Jaboticabal com o jornalista Ethevaldo Siqueira
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Plenário aprova 14 projetos por unanimidade, 
em defi nitivo, e dois vão para 2º turno

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal aprovou 
por unanimidade os 13 
projetos pautados ori-
ginalmente para vota-
ção na sessão ordiná-
ria de segunda-feira 
(16/05). Outras três 
matérias de autoria do 
Poder Executivo, pro-
tocolado em regime de 
urgência, foram inclu-
ídas para votação por 
requerimento assina-
do pela maioria dos ve-
readores, dispensan-
do assim a tramitação 
ordinária pelas comis-
sões permanentes da 
Casa.

Os projetos aprova-
dos por unanimidade, 
em votação de único 
turno, foram: PDL nº 
44/2022, de autoria 
da vereadora Renata 
Assirati (PSC), que ins-
titui a Placa Comemo-
rativa pelos 60 anos do 
Lions Clube de Jaboti-
cabal/SP - 60 pesso-
as que marcam a his-
tória da organização 
receberão a honraria 
em sessão solene com 
data prevista para 29 
de setembro de 2022; 
o PDL nº 45/2022, de 
autoria do vereador 
Ronaldinho (PATRI), 
que outorga Diploma 
de Honra ao Mérito pe-
los 60 anos do Lions 
Clube de Jaboticabal, 
igualmente prevista 
para ser entregue no 
dia 29/09/2022; e o 
PDL nº 46/2022, de au-
toria do vereador Da-
niel Rodrigues (PSDB), 
que outorga Título de 
Cidadã Jaboticabalen-
se à karateca Camila 
Pietra Iughetti. As três 
matérias seguem para 
promulgação da pre-
sidente do Legislativo, 
Renata Assirati.

DENOMINAÇÕES – 

Foram aprovados por 
unanimidade, em 1º 
turno, e seguem para 
sanção ou veto do pre-
feito municipal, Prof. 
Emerson Camargo, 
oito projetos de deno-
minação. São eles: PL 
nº 231/2022, de au-
toria da vereadora Val 
Barbieri (PRTB), que 
denomina de “Morga-
na Peterossi Gonçal-
ves 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 Ju-
nior” o imóvel situa-
do na viela Marisa do 
Carmo Carregari, nº 
28, bairro Aparecida, 
que será destinado à 
instalação da sede do 
Centro Judiciário de 
Solução de Confl itos e 
Cidadania de Jabotica-
bal (CEJUSC); o PL nº 
234/2022, de autoria 
da vereadora Renata 
Assirati, que denomi-
na de “Agenor Corta-
relli – Canarinho” a 
Pista de Skate locali-
zada na Praça Guer-
reiro Cecchetti, nas 
proximidades do Ter-
minal Rodoviário Don 
José Varani; o PL nº 
235/2022, de autoria 
da vereadora Renata 
Assirati, que denomi-
na de “Helena Mabar-
di” a padaria anexa 
ao Setor de Nutrição 
Escolar, atualmente 
localizada na Rua Flo-
riano Peixoto, nº 1256; 
o PL nº 236/2022, de 
autoria da vereadora 
Val Barbieri, que deno-
mina de “Claudio Pe-
terossi” o Sistema de 
Recreio localizado na 
Rua Leonor Sanches 
Louzada, S/N, com a 
Rua Antenor Martins 
de Oliveira, no Conjun-

to Habitacional Hugo 
Lacorte Vitalle I (Cohab 
I); o PL nº 237/2022, 
de autoria da verea-
dora Val Barbieri, que 
denomina de “Wilsom 
Barbosa (Corujão)” o 
Sistema de Recreios 
localizado na Rua Leo-
nor Sanches Louzada 
S/N, com a Rua Tokos-
saburo Ogassawara, 
no Conjunto Habitacio-
nal Hugo Lacorte Vital-
le I (Cohab I); o PL nº 
241/2022, de autoria 
do vereador Dr. Mauro 
Cenço, que denomina 
de “Clarindo Souza” o 
Coreto da Praça Sil-
vio Borsari; e o PL nº 
244/2022, de autoria 
do vereador Daniel Ro-
drigues, que denomi-
na de “José Guardia” a 
área situada entre as 
ruas Antonio Caetano 
Casaletti, José Artoni e 
Carlos Artoni, no Jar-
dim Alvorada.

FANFARRA – Igual-
mente foi aprovado 
por unanimidade o PL 
nº 238/2022, de auto-
ria do Executivo Mu-
nicipal, que autoriza a 
criação e implantação 
do projeto “Fanfarra 
Jaboticabal Cidade da 
Música”. Na prática, o 
projeto musical pre-
tende estender as ati-
vidades da Escola de 
Artes para as escolas 
municipais por meio de 
fanfarras dentro das 
instituições de ensino. 
De acordo com o Go-
verno Municipal, o pro-
jeto tem a fi nalidade de 
despertar a sensibili-
dade nas crianças, co-
nhecimentos dos ins-
trumentos musicais, 
desenvolvimento da 
disciplina e desenvolvi-
mento do estudo musi-
cal, bem como auxiliar 
no desenvolvimento 
cognitivo da criança e 

adolescente através 
da música e estimu-
lar a importância do 
trabalho em grupo. De 
acordo com o texto, o 
projeto deverá aten-
der prioritariamente 
alunos do ensino fun-
damental, com ou sem 
conhecimento prévio 
de música ou instru-
mentação.

NOVA VEDAÇÃO – 
Também foi aprovado 
de forma unânime o PL 
nº 246/2022, de auto-
ria do Poder Executivo, 
após uma indicação do 
vereador Paulo Henri-
que Advogado, que in-
clui em legislação mu-
nicipal a vedação de 
nomeação, no âmbito 
da Administração Pú-
blica Direta e Indireta, 
e no Poder Legislati-
vo, de pessoas conde-
nadas, com sentença 
transitada em julgado, 
por crimes contra a 
dignidade sexual, como 
estupro, violação se-
xual mediante fraude, 
importunação sexual e 
assédio sexual, previs-
tos no Título VI do Có-
digo Penal Brasileiro. 

INCLUSÕES – Três 
projetos de lei de ini-
ciativa do Poder Exe-
cutivo foram incluídos 
para votação. O PL nº 
250/2022, que altera 
a data de entrada em 
vigor da lei que alte-
rou a exigência de es-
colaridade dos cargos 
em comissão do Poder 
Executivo, de nível mé-
dio para superior, em 
atendimento ao Minis-
tério Público Estadual 
(Lei nº 5.310/2022) foi 
um deles. De acordo 
com o novo texto, apro-
vado por unanimidade, 
a exigência da mu-
dança de escolarida-
de passa a vigorar em 
30 de junho de 2023, e 
não em 02 de janeiro 
de 2023 conforme le-
gislação originária. De 
acordo com o Governo 
Municipal, o objetivo 
do projeto é garantir 
ao servidor o término 
do curso, uma vez que 
vários estariam con-
cluindo seus cursos 
em meados de junho 
do próximo ano.

Já o PL nº 255/2022, 
que autoriza a abertu-
ra de um crédito adi-

cional suplementar de 
R$ 6.915.000,00 no 
orçamento da prefei-
tura, para a higieniza-
ção e limpeza urbana, 
foi aprovado em 1ª 
discussão e votação 
por maioria, com voto 
contrário do vereador 
Pepa Servidone (DEM). 
O mesmo ocorreu com 
o PL nº 258/2022, que 
autoriza o Executivo a 
abrir um crédito adi-
cional suplementar de 
R$ 2 milhões no orça-
mento da prefeitura 
para reforçar a dota-
ção orçamentária da 
gestão do sistema de 
transportes público 
urbano e de transpor-
te de alunos, que igual-
mente foi aprovado 
por maioria, com voto 
contrário de Servido-
ne. Com a ausência 
do líder de governo na 
sessão, por motivos de 
saúde, ambos os pro-
jetos devem passar 
por 2ª discussão e vo-
tação.

Confi ra a galeria de 
fotos no Facebook e a 
íntegra da sessão no 
YouTube.
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“Ditadura Militar” é tema de palestra na Câmara de 
Jaboticabal com o jornalista Ethevaldo Siqueira

Câmara de Jaboticabal aprova reajuste dos 
servidores públicos municipais em 8%

No dia 27 de maio, 
a Câmara Municipal 
de Jaboticabal recebe 
o escritor e jornalis-
ta Ethevaldo Siquei-
ra para uma palestra 
gratuita sobre “Os 
Aspectos da Ditadura 
Militar Brasileira no 
Interior do Estado de 
São Paulo”, quando 
deve abordar sobre a 
questão em Jabotica-

bal. O evento começa 
às 18h00, com trans-
missão ao vivo pelos 
canais da Câmara no 
YouTube e Facebook.

Ethevaldo ocupou o 
mandato de vereador 
na Câmara de Jaboti-
cabal na década de 60, 
quando viu seu man-
dato ser cassado em 
31 de março de 1964. 

Período este que mar-
ca o início do Regime 
Militar Brasileiro.

Os argumentos uti-
lizados para a cassa-
ção de Ethevaldo, então 
com 31 anos, seriam os 
mesmos adotados para 
a implementação do 
Ato Institucional 2 (AI-
2) e, posteriormente, do 
Ato Institucional 5 (AI-

5), o mais duro do pe-
ríodo ditatorial em es-
cala nacional: supostos 
crimes de subversão e 
segurança nacional. Na 
época, o jornalista par-
ticipava de uma Ação 
Popular que tinha como 
intuito educar jovens e 
adultos do campo de 
Jaboticabal e região, 
utilizando-se do méto-
do de alfabetização do 
Educador Popular e Fi-
lósofo brasileiro, Paulo 
Freire.

Hoje, com 89 anos, o 
jornalista retorna ao 
palco jaboticabalense 
que ocupou no passa-
do - e do qual teve que 
sair de cena - para 
soltar o verbo e contar 
sobre o período dita-
torial militar marcado 
por cassações de di-
reitos políticos.

“O objetivo desse 
evento é ampliarmos 
a discussão democrá-
tica em valorização ir-
redutível da Democra-
cia Brasileira e de suas 
instituições. Também 

O plenário da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal aprovou por 
unanimidade, em ses-
são extraordinária na 
tarde de sexta-feira 
(20/05), o projeto que 
prevê um reajuste de 
8% na remuneração 
dos servidores públi-
cos municipais dos Po-
deres Executivo e Le-
gislativo para o período 
de março de 2021 a fe-
vereiro de 2022 (PL nº 
260/2022).

De acordo com o tex-
to aprovado, que segue 
para a sanção do pre-
feito municipal, Prof. 
Emerson, o percentual 
será aplicado em duas 
parcelas: 4% retroativo 
a 1º de março de 2022 
(data-base da catego-

ria) e mais 4% a par-
tir de 1º de agosto de 
2022. O auxílio alimen-
tação fi ca reajustado 
em 20%.

Igualmente foi apro-
vado por unanimidade 
o projeto que reajusta 
em 20% o auxílio ali-
mentação dos servido-
res públicos da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal (PL nº 259/2022). 
A matéria recebeu 
emendas para incluir 
no texto o reajuste de 
8% para os servidores 
ocupantes de cargo em 
comissão do Legislati-
vo, além de alteração 
de dispositivos da Lei nº 
5.219, de 09 de dezem-
bro de 2021, que fi xa a 
remuneração dos car-
gos públicos, funções 

teremos a entrega de 
Diploma de Honra ao 
Mérito ao ilustríssimo 
Ethevaldo. Uma forma 
de restituirmos pes-
soalmente aquele que 
sofrera com os bárba-
ros intentos da Dita-
dura Militar”, pontuou 
Profa. Paula (PT), que 
encabeça o evento.

A palestra, ofereci-
da gratuitamente por 
Ethevaldo, é promovi-
da em parceria com a 
Escola do Legislativo 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal.

ATO SOLENE – Na 
ocasião, o jornalista 
também receberá Di-
ploma de Honra ao Mé-
rito pelo seu histórico 
de educador popular 
e político no município 
de Jaboticabal, con-
forme o Decreto Legis-
lativo nº 774, de 22 de 
fevereiro de 2022, de 
autoria da vereadora 
Profa. Paula.

PARA SABER - Des-
de 1967, Ethevaldo 

cobre os segmentos 
de Tecnologias da In-
formação e da Comu-
nicação. Formado em 
jornalismo na primei-
ra turma da Escola de 
Comunicações da Uni-
versidade de São Pau-
lo (USP), trabalhou por 
45 anos como colunis-
ta do jornal “O Estado 
de S. Paulo”, foi cola-
borador especial das 
revistas Veja e Época, 
atuou na Rádio CBN 
com a coluna diária 
Mundo Digital, entre 
outros.

SERVIÇO
PALESTRA: “Os As-

pectos da Ditadura 
Militar Brasileira no 
Interior do Estado de 
São Paulo”, com Ethe-
valdo Siqueira

DATA: 27/05/2022
HORÁRIO: 18h00
LOCAL: Plenário da 

Câmara Municipal de 
Jaboticabal – Rua Ba-
rão do Rio Branco, 
765, centro.

CONTATO: Gabinete 
vereadora Profa. Pau-
la (16) 3209-9477

gratifi cadas e vanta-
gens a serem aplicadas 
ao Quadro de Servido-
res Públicos da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal.

Já os dois projetos de 
autoria do Poder Exe-
cutivo pedindo autori-
zação para abertura 
de créditos foram vo-
tados em 2ª discussão 
e votação, e acabaram 
aprovados por maioria, 
com voto contrário do 
vereador Pepa Servi-
done (DEM). São eles: 
o  PL nº 255/2022, que 
autoriza a abertura 
de um crédito adicio-
nal suplementar de R$ 
6.915.000,00 no orça-
mento da prefeitura, 
para a higienização e 
limpeza urbana; e o PL 

nº 258/2022, que auto-
riza o Executivo a abrir 
um crédito adicional 
suplementar de R$ 2 
milhões no orçamento 

da prefeitura para re-
forçar a dotação orça-
mentária da gestão do 
sistema de transpor-
tes público urbano e de 

transporte de alunos. 
As matérias seguem 
para sanção do prefei-
to municipal.

APM E.E.DR. JOAQUIM BATISTA
Edital de licitação – Cantina Escolar
Edital: 001/2022
Interessado: APM E.E.DR. JOAQUIM BATISTA
Modalidade: melhor oferta
Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço físico para exploração de Lan-

chonete/Cantina nas dependências da EE Dr. Joaquim Batista, em Jaboticabal.

A Diretora Executiva da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Dr. Joaquim Batista, situada à Rua Prof. Carlos Nobre Rosa, 100 – Jardim Bela 
Vista – Jaboticabal/SP, torna pública a Abertura do Processo de Licitação para 
a administração dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comuni-
ca aos interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, 
na secretaria da escola, nos dias 23, 24,25,26,27 de maio, das 8 horas do dia 
23/05 até às 15h do dia 27/05, com as gestoras da escola, no horário das 8h00 
às 15h00, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 63,94 (Sessenta e 
três reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 2 (duas) UFESP`s, no 
valor atual de R$31,97, em nome da Associação de Pais e Mestres da E.E. Dr. 
Joaquim Batista, junto ao Banco do Brasil-001, agência nº 0269, conta corrente 
nº 55006-X, sem devolução posterior.

As propostas, bem como toda a documentação, deverão ser encaminhadas 
para o mesmo endereço, em envelopes lacrados até o dia 30 de maio de 2022, 
às 15 horas, com as gestoras da escola. A abertura dos envelopes será em seção 
pública no dia 01 de junho de 2022, às 16h nas dependências da Escola, pela 
Comissão Julgadora designada pela Diretora Executiva da APM. A divulgação 
do resultado ocorrerá no dia 02 de junho de 2022 às 14h, nas dependências da 
escola. Jaboticabal, 20 de maio de 2022.
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Renata Assirati acompanha chegada 
do Caminhão Frigorífi co para o 

Setor de Nutrição Escolar
Na última sema-

na, a presidente do 
Legislativo, Renata 
Assirati, acompa-
nhou a chegada do 
novo veículo des-
tinado para o ar-
mazenamento de 
alimentos. Um ca-
minhão frigorífi co 
que será destinado 
para o transporte 
de produtos e ali-
mentos perecíveis, 
itens que exigem 
temperatura e am-
biente especial para 
manter toda a qua-
lidade do alimento, 
desde o recebimen-
to até o seu desti-
no. Estes alimentos 
serão distribuídos 
aos alunos da rede 
municipal de ensi-
no. 

Uma conquista 
do prefeito Emer-
son Camargo que 
realizou o pedido 
junto ao governa-
dor do estado de 
São Paulo, Rodrigo 
Garcia, ao deputa-
do estadual Ricar-
do Madalena e ao 
secretário execu-
tivo Patrick Tran-
jan, da Secretaria 
Estadual de Educa-
ção. Uma conquista 
igualmente da pre-
sidente do Legisla-
tivo Renata Assira-
ti, juntamente  com 
o vereador Paulo 
Henrique Advoga-
do, que reforçaram 
o pedido ao deputa-
do Ricardo Madale-
na. 

A aquisição do 
caminhão frigorífi -

co é encaminhado 
por meio do Pro-
grama Nacional de 
Alimentação Esco-
lar (PNAE), destina-
do a uma alimenta-
ção suplementar à 
educação, previsto 
pela Constituição 
Federal, que tem 
como objetivo ofe-
recer alimentação 
escolar de quali-
dade e promover 
ações de educação 
alimentar e nutri-
cional a estudantes 
de todas as etapas 
da educação básica 
pública.  

“O transporte dos 
mantimentos esco-
lares passará a ser 
realizado de forma 
mais segura e em 
menos tempo, dimi-
nuindo os custos. 
Este veículo irá ofe-
recer rapidez na en-
trega, assegurando 
mais qualidade das 

refeições, propor-
cionando melhor 
acondicionamen-
to dos produtos. 
Devemos promo-
ver um transporte 
adequado para os 
gêneros da alimen-
tação escolar e 
melhorar a logísti-
ca de distribuição. 
Parabéns a todos 
que tornaram pos-
sível a vinda deste 
veículo para o nos-

so município, ao 
prefeito Emerson 
Camargo e também 
um pedido especial 
que fiz ao deputado 
Ricardo Madale-
na”, destaca a pre-
sidente Renata As-
sirati. 

O veículo chegou 
com o vice-prefeito 

Nelson Gimenez e 
equipe da Prefei-
tura que já testou 
seu funcionamento. 
O valor do veículo é 
de cerca de R$245 
mil reais. 

“É realmente um 
presente para a 
nossa educação e a 
prefeitura está fa-

zendo um excelente 
trabalho, buscan-
do recursos sem-
pre viáveis para o 
nosso município. 
Parabéns a todos 
que contribuíram 
para a vinda do ca-
minhão frigorífi co”, 
fi naliza Renata As-
sirati.

Sabemos que manter bons registros contabilísticos é essencial para 
ter uma empresa bem-sucedida e ainda evitar muitos problemas. 
Por isso, hoje a nossa equipe da Simoni Organização Con-
tábil, vai auxiliar você empresário que está se sentindo per-
dido na hora de organizar a contabilidade se seu negócio. 
Entre em contato e saiba mais sobre nossos serviços
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Coleção 

2022

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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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

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 Legis-
lativo, lotado no Departamento Legislativo, 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° 96/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor LEONARDO LATORRE MATSUSHITA, Procu-
rador Jurídico, lotado no Departamento Jurídico, pagamento de parcela da Gratifica-
ção Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 17 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° 97/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor HENRIQUE TEL MORETTI, Assessor de Gabi-
nete, lotado no Gabinete do Vereador Gregório Casagrande, pagamento de parcela 
da Gratificação Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 19 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

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 786 DE 17 DE MAIO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária rea-
lizada dia 16 de maio de 2.022, aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o 
seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Institui a Placa Comemorativa pelos 60 anos do Lions Clube de 
Jaboticabal, e dá outras providências.

Autoria: Renata Assirati

Art. 1º Fica instituída, por este Decreto Legislativo, Placa Comemorativa pelos 60 anos 
do Lions Clube de Jaboticabal - SP.
Art. 2º A Câmara Municipal de Jaboticabal mandará confeccionar 60 (sessenta) placas 
que serão entregues a igual número de pessoas escolhidas por comissão especial 
constituída por ato da Presidência da Mesa Diretora do Poder Legislativo.
Parágrafo único. A Comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 5 
(cinco) membros a saber.

a) a vereadora autora deste Decreto Legislativo;
b) 01 um(a) Parlamentar indicado pela Presidência da Mesa Diretora do Poder 
Legislativo; e
c) 03 (três) representantes indicados pela Diretoria do Lions Clube de Jaboticabal.

Art. 3º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada no dia 29 de 
Setembro de 2022, podendo ser alterada.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por 
conta de verba própria consignada no orçamento vigente, suplementada se neces-
sário.
Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 17 de maio de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 17 de maio de 2022 

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 787 DE 17 DE MAIO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária rea-
lizada dia 16 de maio de 2.022, aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o 
seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Outorga Diploma de Honra ao Mérito pelos 60 anos da Lions Clube 
de Jaboticabal - SP, e dá outras providências.

Autoria: Ronaldinho

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito pelos 60 anos da Lions Clube de 
Jaboticabal.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2022, podendo ser 
alterada.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo corre-
rão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 17 de maio de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 17 de maio de 2022 

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 788 DE 17 DE MAIO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária rea-
lizada dia 16 de maio de 2.022, aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o 
seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Outorga o Título de Cidadã Jaboticabalense à Camila Pietra Iughet-
ti, e dá outras providências.

Autoria: Daniel Rodrigues

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadã Jaboticabalense à Camila Pietra Iughetti.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, em data a ser designada pela Presidência da Mesa Diretora.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo corre-
rão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 17 de maio de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 17 de maio de 2022 

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 02/2022
CONTRATO Nº 09/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: MARCO ALESSANDRO DE OLIVEIRA FARIA.

FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 258/2022 – Dispensa nº 42/2021
OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 09/2021 pelo prazo de 12 
(doze) meses, aplicando-se o reajuste de preços previsto, o qual tem por objeto 
a contratação de empresa para prestação de serviço de reparação, manutenção e 
operação de mesa de som e informática para atendimento das respectivas necessi-
dades da Câmara Municipal de Jaboticabal.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 15.548,16 (quinze mil, quinhentos e quarenta e oito 
reais e dezesseis centavos), sendo 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 
1.295,68 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 17/05/2022

Campanha 
“Aqueça um Pet 
neste Inverno”

Em Jaboticabal, 
com a onda de frio 
que chegou a 5º, fez 
com que os muitos 
protetores de ani-
mais fizessem ape-
los em suas redes 
sociais. 

A protetora de ani-
mais e vereadora 
Val Barbieri, escre-
veu em suas redes 
socias:  “Estamos 
recebendo muitos 
pedidos para ajudar 
pets neste frio, por 
isso venho encare-
cidamente pedir, se 
vocês têm casinhas 
que não usam mais, 
roupinhas, doem! Me 
chamem no WhatsA-

pp 16 9 9739 6823”. 
Além do apelo para 
as doações, a pro-
tetora também pede 
para que a popu-
lação abrigue um 
animal de rua, ofe-
recendo um lar tem-
porário: “Usem a 
garagem ou quintal 
ou ainda proteja o 
animal com caixas 
de papelão e panos, 
pois os abrigos es-
tão lotados”.

As ONGs também 
estão sofrendo com 
o frio. A ONG Acon-
chego de 4 patas de 
Regiane Batista, que 
hoje abriga centenas 
de animais carentes, 
na noite de quarta-
-feira (18) teve que 
improvisar com fo-
gueiras, para aque-
cer os pets. “Amigos, 
com o frio muito in-
tenso, não ganha-
mos praticamente 
nada de cobertinhas. 
Muitos animais não 
gostam das baias e 
querem casinhas. 
Não esperávamos 
uma frente tão fria 
e apelamos com fo-
gueiras nos canis”. A 
ONG aceita doações 
de roupinhas, cober-
tas, ração para ca-
chorro e gato, além 
de produtos de lim-
peza. “Nessa sema-
na, estamos venden-
do 1 kg de massas 
semi-prontas, nho-
que e rondelli, no va-
lor de R$ 25,00 para 
retirada na data de 
21/05”. Para mais 
informações (16) 
99753-5890.

São muitos apelos 
e pedidos e os pro-
tetores que já estão 
sobrecarregados, fi-
cam mais ainda nes-
se período, por isso 
a importância da 
mobilização de toda 
a população.

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

 

 

 

 

                                     FAMÍLIA AINDA HÁ ESPERANÇA? 
  
     Os sentimentos mais intensos que experimentamos, são 
experimentados em família. O lar costuma ser o palco das emoções mais 
fortes – tanto boas quanto ruins. Quais são os seus sentimentos com 
relação à sua família? Medo: “Os meus pais não se entendem. Se eles se 
separarem, como vai ficar a minha vida? ”Inadequação: “Não consigo me 
sentir fazendo parte dessa família. Parece que sou um peixe fora da água”. 
Tristeza: “A nossa relação só faz piorar. Não era isso o que eu esperava 
de um casamento”. Frustração: “Sinto que sou um fracasso como marido 
e como pai, mas não sei o que fazer…”Preocupação: “Já é tarde! Onde – 
e com quem – será que ele está? E o que será que ele está fazendo? 
”Angústia: “São tantas contas para pagar! Como será que eu vou 
conseguir resolver essa situação? ”Ansiedade: “E se o resultado do exame 
der positivo, meu Deus! O que será que vai acontecer? ”Solidão: “Eu me 
sinto abandonada! Quando será que um deles vai aparecer por aqui para 
me ver? ”.  

     Talvez você se identifique com algum desses sentimentos. Ou, talvez, 
possa acrescentar outros à lista: decepção, culpa, mágoa, impotência, 
raiva, desamparo, etc. Sem dúvidas todas as famílias têm problemas. O 
único lugar no qual os moradores não experimentam problemas é o 
cemitério! Entretanto, não gostaríamos de nos mudar para lá…A vida está 
cheia de lutas, crises, preocupações, desafios e ameaças. Entretanto, é 
sempre melhor enfrentá-los juntos, em família! Não existe solução para as 
famílias do dia para a noite. Precisamos ter consciência de nossas 
dificuldades, precisamos perdoar, precisamos voltar a conversar com 
nossos conjugues e filhos, para isto só é possível com ajuda de Deus. Volte-
se para ele e ele se voltará para você e sua família. O segredo para 
solucionar problemas familiares e escutar o conselho do profeta Jeremias 
“Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o 
vosso coração”. Jeremias 29.13. Precisamos viver intensamente e 
de todo o coração para o Senhor. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 178.941 de 14/12/2021)

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

                       FAZ SABER a 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 cida-
de, na Avenida Major Américo Lopes, número 199, bairro Apa-
recida (endereço que constou da matrícula na época de aquisi-
ção 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 an-
dares, na cidade de São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob núme-
ro 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 Ja-
boticabal 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 duciá-
ria 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, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, 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 obrigação no prazo estipulado garan-
te 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 Ha-
bitacional 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 publica-
do 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 
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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) 2141-9114,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001898-36.2020.8.26.0291
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Obrigações
Exequente: Faifer e Amaral Sociedade de Advogados
Executado: Paulo Roberto Ferreira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1001898-36.2020.8.26.0291

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) PAULO ROBERTO FERREIRA, Brasileiro, Solteiro, Desempregado, RG
453853328, CPF 322.106.938-37, com endereço à Avenida Rogerio Rigonato, 651, Jardim Santa
Rosa, CEP 14875-260, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Faifer e Amaral Sociedade de Advogados, requerendo o pagamento dos
honorários oriundos da Reclamação Trabalhista 0010485-71.2016.5.15.0029, conforme contrato
firmado em 22/03/2016, sendo que a referida ação foi julgada procedente e, em fase de
cumprimento de sentença, o executado constituiu novo procurador sem cumprir com as
obrigações firmadas. Alega ainda que houve constituição de novo advogado em fase de
cumprimento de sentença. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, após o decurso do prazo do presente
edital, efetue o pagamento da dívida, em 03 (três) dias (artigo 829, do CPC), sob pena de penhora
e avaliação, intimando-se o executado, ainda, do prazo de 15 dias para oferecimento de embargos.
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 abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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e avaliação, intimando-se o executado, ainda, do prazo de 15 dias para oferecimento de embargos.
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 abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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A quem você ouve? 
Moral social ou consciencial?

Tenho re� etido muito so-
bre de onde partem minhas 
decisões. E eu divido essas 
re� exões com vocês. Elas 
se baseiam em muitas per-
guntas. E as respostas nem 
sempre são claras. Mas a 
certeza que tenho é a de que 
elas me fazem vigiar mais e 
melhor as escolhas que te-
nho feito. 

Como temos nos deixa-
do in� uenciar pela moral 
social e iludida do mundo? 
Quanto temos dependido 
do aplauso social traves-
tido de sorrisos, curtidas, 
imagens de um instante 
publicadas para parecer e 
que nem sempre condizem 
com a verdade vivencia-
da. A quem temos ouvido? 
Que construções afetivas, 
emocionais e de vida essa 
pessoa tem feito? Quais têm 
sido nossas referências para 
a vida que temos vivido? O 
que, de fato, permanece? 

No Evangelho Segundo 
o Espiritismo, Cap. XVI – 
Servir a Deus e a Mamon, 
item 9, Pascal a� rma: “O 
homem não possui como 
seu senão aquilo que pode 
levar deste mundo. O que é, 
então, que ele possui? Nada 
do que se destina ao uso do 
corpo, e tudo o que se refe-
re ao uso da alma: a inteli-
gência, os conhecimentos, 
as qualidades morais. Eis o 
que ele traz e leva consigo, 
o que ninguém tem o poder 
de tirar-lhe, e o que ainda 
mais lhe servirá no outro 
mundo do que neste.”

Precisamos vigiar e orar 
para garantirmos escolhas 
da moral consciencial que 
nos trarão felicidades que 
ninguém pode nos tirar. 
Encerro a coluna de hoje 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

com trechos de uma lição 
de Emmanuel, psicogra� a 
de Chico Xavier, que está 
no livro “Religião dos Espí-
ritos”, chamada ‘Na hora da 
crise’. 

“Na hora da crise, emu-
dece os lábios e ouve as 
vozes que falam, inarticu-
ladas, no imo de ti mesmo. 
Perceberás, distintamente, 
o con� ito. É o passado que 
teima em � car e o presente 
que anseia pelo futuro. É 
o cárcere e a libertação. A 
sombra e a luz. A dívida e 
a esperança. É o que foi e o 
que deve ser. Na essência, 
é o mundo e o Cristo no 
coração. (...) Diz o mundo: 
“acomoda-te como pude-
res”. Pede o Cristo: “levan-
ta-te e anda”. Diz o mundo: 
“faze o que desejas”. Pede o 
Cristo: “não peques mais”. 
Diz o mundo: “destrói os 
opositores”. Pede o Cristo: 
“ama os teus inimigos”. Diz 
o mundo: “renega os que te 
incomodem”. Pede o Cristo: 
“ao que te exija mil passos, 
caminha com ele dois mil”. 
Diz o mundo: “apega-te à 
posse”. Pede o Cristo: “ao 
que te rogue a túnica cede 
também a capa”. Diz o mun-
do: “fere a quem te fere”. 
Pede o Cristo: “perdoa sem-
pre”. Diz o mundo: “des-
cansa e goza”. Pede o Cris-
to: avança enquanto tens 
luz”. Diz o mundo: “censu-

ra como quiseres”. Pede o 
Cristo: “não condenes”. Diz 
o mundo: “não repares os 
meios para alcançar os � ns”. 
Diz o Cristo: “serás medido 
pela medida que aplicares 
aos outros”. Diz o mundo: 
“aborrece os que te abor-
reçam”. Pede o Cristo: “ora 
pelos que te perseguem e 
caluniam”. Diz o mundo: 
acumula ouro e poder para 
que te faças temido”. Diz o 
Cristo: “provavelmente nes-
ta noite pedirão tua alma 
e o que amontoaste para 
quem será?” Obsessão é 
também problema de sin-
tonia. O ouvido que escuta 
re� ete a boca que fala. O 
olho que algo vê assemelha-
-se, de algum modo, à coisa 
vista. Não precisas, assim, 
sofrer longas hesitações nas 
horas de tempestade. Se re-
almente procuras caminho 
justo, ouçamos o Cristo, e 
a palavra dele, por bússola 
infalível, traçar-nos-á rumo 
certo.

****
VIBRAÇÕES DO PASSE 

E PARA FLUIDIFICAÇÃO 
DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjabotica-
bal

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

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