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Artista de Jaboticabal fará parte da 
repescagem do programa Canta Comigo

Elias Matarazzo, 
cantor e compositor, 
de Jaboticabal par-
ticipou da 4ª edição 
do programa musi-
cal Canta Comigo, 
na Record. Em sua 
participação maravi-
lhosa, conquistou 98 
dos 100 jurados, mas 
não continuou na dis-
puta, já que precisa-
va da aprovação dos 
100.

Agora, Matarazzo 

Programação João Rock 2022
Palco João Rock: 

Pitty e Nando Reis 
- em um show espe-
cial chamado “Pitty e 
Nando”, Baiana Sys-
tem, Djonga, Hum-
berto Gessinger, Ti-
tãs, Natiruts, CPM 
22 e juntos Emicida, 
Criolo e Céu; 

Palco Brasil: ho-
menagem ao Rio de 
Janeiro com Eras-
mo Carlos, Gabriel o 
Pensador, Marcelo 
Falcão, Barão Ver-
melho, Braza e Pla-
net Hemp; 

está de volta na re-
pescagem, em busca 
de sua volta na atra-
ção da emissora e do 
prêmio de 300 mil re-
ais. O programa vai 
ao ar neste domingo 
(29), às 18h.

Estamos na torcida 
por você! Sucesso.

“O céu é o limite. 
Existe um infi nito à 
tua espera...”

Fonte: https://co-
mapalavra.com.br/

Renata Assirati participa de reinauguração do Laboratório 
Microrregional “Dr. Alfredo Paschoal Calarota”

Após sete anos, 
o Laboratório Mi-
crorregional Dr. 
Alfredo Paschoal 
Calarota, anexo ao 
Centro de Saúde de 
Jaboticabal, foi rei-
naugurado na últi-
ma segunda-feira, 
dia 23, com a pre-
sença de autorida-
des, funcionários e 
munícipes.

Palco Fortalecendo 
a Cena: Poesia Acús-
tica, Cynthia Luz e 
Froid, Lagum, Matuê, 
Coruja BC1 e Rashid 
que recebe Drik Bar-
bosa e Lellê. 

Programe-se
Festival João Rock
Data: 11 de junho 

de 2022
Local: Parque Per-

manente de Exposi-
ções de Ribeirão Pre-
to 

Mais informações: 
site João Rock
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Cuidado com a crítica...

Será que a gente aguen-
ta? Será que suportamos as 
exigências de quem convi-
ve conosco se estas forem 
iguais às que utilizamos? Se 
você tem certeza de que é 
tão perfeito a ponto de nada 
ter a melhorar, sugiro pro-
curar ajuda. 

Não há, sobre a face da 
Terra, alguém que não te-
nha algo a ser lapidado, não 
tenha algo a melhorar. É 
por isso que devemos exer-
citar a vigilância daquilo 
que falamos: o conteúdo, a 
forma, a frequência. 

Sempre nos achamos no 
direito de criticar o outro, 
mas, na hora de receber a 
crítica, nos armamos, nos 
sentimos injustiçados, nos 
recusamos a re� etir. Não 
estou dizendo que é fácil. 
Estou propondo o amadu-
recimento e conhecimento 
de nós mesmos. Quando 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

mais nos conhecemos, me-
lhor sabemos lidar com a 
opinião alheia. É que, se for 
mentira o que está sendo 
dito, até podemos sentir o 
impacto, mas isso não nos 
levará a nenhum desequilí-
brio. E, se for verdade, tra-
taremos como um alerta e 
estaremos preparados para 
mudar e melhorar. 

Trago uma mensagem de 
André Luiz, de título “Na 
hora da crítica”. Ele, me-
lhor que eu, sabe descrever 
e orientar a respeito desse 
nosso triste hábito. Re� ita-
mos! 

“Salientamos a necessi-
dade de moderação e equi-
líbrio, ante os momentos 
menos felizes dos outros; 
no entanto, há ocasiões em 

que as baterias da crítica es-
tão assestadas contra nós. 
Junto de amigos quanto de 
opositores, ouvimos objur-
gatórias e reprimendas e, 
não raro, tombamos men-
talmente em revolta ou de-
pressão. 

Azedume e abatimento, 
porém, nada efetuam de 
construtivo. Em qualquer 
di� culdade, irritação ou de-
sânimo apenas obscurecem 
situações ou complicam 
problemas. Atingidos por 
acusação e censura, con-
vém estabelecer minucioso 
autoexame. 

Articulemos o intervalo 
preciso, em nossas ativida-
des, a � m de orar e re� e-
tir, vasculhando o imo da 
própria alma. Analisemos, 
sem a mínima compaixão 
por nós mesmos, todos os 
acontecimentos que nos 
ditam a orientação e a con-
duta, sopesando fatos e de-
sígnios que motivaram as 
advertências em lide, com 
rigorosa sinceridade. 

Se o foro íntimo nos 
aponta falhas de nosso lado, 
tenhamos su� ciente cora-
gem a � m de repará-las, seja 
solicitando desculpas aos 
ofendidos ou diligenciando 
meios de sanar os prejuízos 

de que sejamos causadores. 

Entanto, se nos identi� -
camos atentos ao dever que 
a vida nos atribui, se inten-
ção e comportamento nos 
deixam seguros, quanto ao 
caminho exato que estamos 
trilhando em proveito geral 
e não em exclusivo proveito 
próprio, saibamos acomo-
dar-nos à paz e à conformi-
dade.

 E, embora reclamação e 
tumulto nos cerquem, pros-
sigamos adiante, na exe-
cução do trabalho que nos 
compete, sem desespero e 
sem mágoa, convencidos 
de que, acima do conforto 
de sermos imediatamen-
te compreendidos, vige a 
tranquilidade da consci-
ência, no cumprimento de 
nossas obrigações.

****
PARTICIPE DE NOSSAS 

REUNIÕES ONLINE
VIBRAÇÕES DO PASSE 

E PARA FLUIDIFICAÇÃO 
DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjaboticabal

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

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

Conselho Tutelar esclarece sobre função do 
órgão e pede apoio dos vereadores

Os conselheiros tu-
telares de Jabotica-
bal foram recebidos 
na Câmara Munici-
pal pela presidente da 
Casa, Renata Assira-
ti, juntamente com os 
vereadores Daniel Ro-
drigues, Val Barbieri e 
Profa. Paula, além da 
assessoria do verea-
dor Prof. Jonas, no fi -
nal da tarde de quar-
ta-feira (25/05), para 
uma reunião a pedido 
do órgão.

Na oportunidade, 
os conselheiros apre-
sentaram as funções 

do Conselho Tutelar e 
suas atribuições aos 
vereadores presentes, 
destacaram a capaci-
tação contra o abuso 
e exploração sexu-
al contra crianças e 
adolescentes feita re-
centemente com pro-
fessoras de creche do 
município, relataram 
que a pandemia re-
tardou projetos que já 
poderiam estar em an-
damento, como o “ECA 
nas escolas”, palestras 
nos CRAS, etc, e afi r-
maram que a desinfor-
mação acerca do Con-
selho Tutelar por vezes 

difi culta o trabalho na 
comunidade.

Ainda de acordo 
com os conselheiros, o 
Conselho Tutelar, que 
é vinculado adminis-
trativamente à secre-
taria de Assistência e 
Desenvolvimento So-
cial, não é um órgão 
repressor, mas sim, 
legalista. “O conse-
lho aplica medida de 
proteção, não execu-
tamos a ação. Como 
conselheiros, acom-
panhamos uma ocor-
rência para verifi car 
se o direito da criança 

está sendo preserva-
do, por exemplo. Além 
disso, temos que lutar 
para derrubar o tabu 
de que o Conselho Tu-
telar serve para ‘tirar 
a criança da família’. 
É importante entender 
que o Conselho é res-
ponsável por proteger 
os direitos da criança 
e do adolescente, para 
que os seus direitos 
não sejam violados. O 
acolhimento fora do 
âmbito familiar, por 
exemplo, só ocorre em 
último caso, quando a 
criança está em risco. 
É uma forma de garan-
tirmos que a criança fi -
que a salvo”, comentou a 
conselheira Marina Dias.

Na ocasião, os con-
selheiros aproveita-
ram para falar sobre 
algumas reivindica-
ções que serão apre-
sentadas ao prefeito, 
Prof. Emerson, e ao se-
cretário de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Auricimar Gri-
gório, e pediram apoio 
dos vereadores para 
caso o Executivo envie 
para a Casa Leis algum 
projeto destinado ao 
Conselho Tutelar.

“Estendemos o con-
vite dessa reunião a 
todos os vereadores, 
mas por conta de com-
promissos assumidos 
anteriormente pela 
maioria, nem todos pu-
deram participar. Mas 
todos nós, enquanto 
legisladores, estamos 
atentos às demandas 
que nos chegam. Neste 
caso, os conselheiros 
apresentaram suas 
funções, para que pu-
déssemos conhecer 
melhor o trabalho de-
senvolvido por eles, e 
também levantaram 
alguns pontos que eles 
acreditam que mere-
çam atenção. Estamos 
abertos, e, caso o pre-
feito municipal encami-
nhe algum projeto refe-
rente ao Conselho aqui 
para a Casa, vamos 
ouvir todas as argu-
mentações, discutir e 
votar”, contou a presi-
dente Renata Assirati.

Dos cinco conselhei-
ros, quatro são nova-
tos (Lívia Okabe Biazi-
bete Botelho, Marina 
Gabriela Dias de Dou-
za, Ronaldo Nogueira 
da Silva e Reginaldo 

Gomes Genaro) e um 
reeleito (Luiz Augusto 
Revolti). Todos foram 
empossados em 2020 
e, antes de assumi-
rem o cargo, tiveram 
que ser aprovados em 
prova específi ca, pas-
saram por curso intro-
dutório, testes psico-
técnicos e entrevistas 
técnicas e eleitos pela 
comunidade local atra-
vés de voto direto e se-
creto. Os serviços são 
prestados em regime 
de dedicação exclusiva 
ao Conselho Tutelar, 
com escalas de plan-
tões noturnos, diários, 
de fi nal de semana, em 
feriados e pontos fa-
cultativos.

Vale lembrar que o 
Conselho Tutelar é um 
órgão permanente e 
autônomo encarrega-
do de zelar pelo cum-
primento dos direitos 
da criança e do adoles-
cente. O mandato é de 
quatro anos, permiti-
da uma reeleição. No 
dia 07 de outubro se 
comemora o Dia Mu-
nicipal do COMCRIAJA 
e do Conselho Tute-
lar, conforme a Lei nº 
4460/2013.

A empresa VL MANZOLI MANUTENÇÃO DE EDIFÍ-
CIOS-ME, estabelecida à Rua Francisco Beutler, 102, bairro 
“Parque das Araras”, Jaboticabal/SP, solicita o comparecimento 
do funcionário NOSLEN RODRIGUES DE SOUZA, portador 
da CTPS n°72680, Série 362/SP, para prestar esclarecimentos 
sobre sua ausência que ocorre desde 09/02/2022. O não com-
parecimento caracterizará abandono de emprego e consequente 
rompimento de vínculo empregatício, conforme artigo 482, alí-
nea “i” da CLT.

Publique-se para se tornar público.

VL MANZOLI MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS-ME

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS

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

Os interessados deverão 
enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1004690-94.2019.8.26.0291 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) Raquel Jesus Dias, Brasileira, 
Solteira, Atendente, RG 44567481-7, CPF 378.583.378-40, com endereço à Rua Satyro Loureiro, 1227, São Vicente, CEP 88309-
630, Itajai - SC, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC, alegando em síntese débito da requerida de R$5.175,97 (set/19), decorrente das mensalidades vencidas de 
20.10.16 a 20.05.19 do contrato firmado em 04/05/2016 para o curso de Técnico em Enfermagem. 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 23 de maio de 2022. K-28/05e04/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007149-28.2015.8.26.0291 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) 
DANIELE CRISTINA BRUNO PENARIOL, Brasileira, Solteira, Empresária, RG 45213173, CPF 391.396.958-67, Nascido/Nascida 
17/11/1993, com endereço à Avenida Quinze de Novembro, 791, Centro, CEP 14870-600, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese que os executados emitiram em 
favor da exequente Cédula de Crédito Bancário nº 8.150.514 no valor de R$100.500,00, sendo que não pagaram as parcelas 
vencidas desde 20/04/2015 (10ª parcela), incorrendo em mora, sendo que o saldo devedor perfaz a quantia de R$105.127,44 
(atualizado até 29/01/2016). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pagar o 
valor da dívida, devidamente atualizada até a data do pagamento, acrescido dos honorários advocatícios. Caso a executada efetue o 
pagamento dentro do prazo retro, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. A executada poderá apresentar 
Embargos à Execução no prazo de 15 dias. 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 28 de abril de 2022. K-28/05e04/06
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Vereadores entregam títulos de Cidadania 
Jaboticabalense e diplomas de Honra ao Mérito

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal ou-
torgou dois títulos de 
cidadania em sessão 
solene na noite de se-
gunda-feira (23/05), 
tornando Drº André 
Luís Bottino de Vas-
concellos e Pastor Re-
ginaldo Aparecido Luz 
Ribeiro os mais novos 
filhos de Jaboticabal. O 
Legislativo igualmente 
procedeu à entrega de 
Diploma de Honra ao 
Mérito às empresas 
Reúsa Conservação 
Ambiental LTDA e Uni-
maq Máquinas e Equi-
pamentos.

A solenidade teve 
início com a entrega 
do Diploma de Hon-
ra ao Mérito à Reúsa 
Conservação Ambien-
tal LTDA, que foi re-
presentada por Paulo 
Henrique Bellingieri e 
Luís Gustavo de Almei-
da. O autor da home-
nagem (Decreto Legis-
lativo nº 781/2022), 
vereador Mauro Cen-

ço (PODEMOS), mani-
festou sua admiração 
pela empresa. “Para 
se ter ideia da impor-
tância e da excelência 
dos serviços presta-
dos pela Reúsa: em 
2015, somente três 
municípios receberam 
a nota 10 da CETESB 
no estado de São Pau-
lo [a Reúsa foi uma de-
las] e isto é motivo de 
muito orgulho para o 
nosso município de Ja-
boticabal, que tem tido 
o nome mencionado 
em todo território na-
cional como exemplo 
– como referência nas 
causas de preserva-
ção do meio ambiente 
e gestão dos resíduos 
sólidos”, discorreu o 
parlamentar.

Paulo Henrique 
Bellingieri, em sua 
fala, fez uma retros-
pectiva da instalação 
e trabalho realizado 
pela empresa Reúsa 
Conservação Ambien-
tal LTDA. Relembrou 
ainda o apoio de seu 

pai, Paulo Afonso Ber-
ligieri, que foi funda-
mental para a insta-
lação da empresa. Em 
seguida Luís Gustavo 
Almeida, sócio da em-
presa, enalteceu: “nós 
acreditamos que os 
melhores vão nos levar 
aos melhores resulta-
dos. E se hoje a gente 
faz a diferença para 
Jaboticabal e para to-
das as empresas que 
nós atendemos, essa 
diferença está porque 
nós confiamos em vo-
cês. Nós nos apoiamos 
em vocês”.

Na sequência, foi 
a vez da empresa 
Unimaq Máquinas e 
Equipamentos repre-
sentada por Adriano 
Christovam e Tatiane 
Rodrigues, receber a 
honraria seguindo o 
Decreto Legislativo nº 
785/2022. Segundo o 
autor da propositura, 
vereador Paulo Hen-
rique Advogado (PA-
TRIOTA), a empresa é 
“marcada pelo grande 

crescimento e reco-
nhecimento no merca-
do nacional e interna-
cional”. Para Adriano 
Christovam, proprie-
tário da Unimaq, o que 
marca a trajetória da 
empresa é a persis-
tência: “Eu nunca de-
sanimei, pois sempre 
tive Deus. Sempre cor-
rendo atrás dos obje-
tivos e sempre lutando 
por tudo. E eu falei: um 
dia nós vamos vencer”. 
Para Tatiane Rodrigues 
a característica princi-
pal da empresa é a va-
lorização da família.

Por sua vez, o ve-
reador Daniel Rodri-
gues (PSDB), autor do 
Decreto Legislativo nº 
769/2021, saudou a 
todos os homenagea-
dos e destacou em seu 
discurso, como ca-
racterística principal 
do seu homenageado, 
Dr. André Bottino, ser 
“um ser humano de 
“coração enorme””. À 
pedido do parlamen-
tar, o mestre de ceri-
mônias fez a leitura de 
uma breve biografia 
de Bottino, que não es-
condeu o entusiasmo.

Em seu pronuncia-
mento, já como filho de 
Jaboticabal,  Dr. André 
Luís Bottino de Vas-
concellos que agrade-
ceu o titulo recebido 
e salientou: “Eu não 
acho que eu ganhei o 
título de Cidadão, por-
que ganhar parece 
que você não mere-
ce. Então eu acho que 
você olhou o trabalho 
que a gente realizava 
nessa cidade e você 
[Daniel Rodrigues], em 

nome da população, 
e tocado talvez pelas 
mãos de Deus, perce-
beu que as pessoas 
que trabalham pela 
cidade devem receber 
esse título. Esse titulo 
não é meu. Esse titulo 
é um reflexo do que eu 
fiz pela cidade... Eu te-
nho um caso de amor 
com Jaboticabal”, dis-
correu Bottino.

Depois foi a vez do 
vereador Gilberto de 
Faria saudar o igual-
mente cidadão jabo-
ticabalense Pr. Regi-
naldo Ribeiro. Para 
o parlamentar, a ho-
menagem “demonstra 
nosso reconhecimen-
to, pelo empenho, ca-
rinho e dedicação que 
ele [Pastor Reginaldo] 
tem ao próximo e com 
a nossa querida Jabo-
ticabal”.

Da tribuna, o pastor 
Reginaldo Aparecido 
Luz Ribeiro, agrade-
ceu a homenagem re-
cebida e enalteceu os 
caminhos percorridos 
por ele e sua família 
traçados por Deus até 
se estabelecerem em 
terras jaboticabalen-
ses. O homenageado 
deixou como reflexão 
a todos os presentes, 
que o tempo de Deus 
é o agora, que não se 
deixe nada para de-
pois, que se faça ago-
ra, “antes que seja 
tarde demais!”.

O vice-prefeito, Nel-
sinho Gimenes, repre-
sentando na solenida-
de o prefeito municipal, 
Prof. Emerson Camar-
go, prestigiou a ceri-

mônia e parabenizou 
os homenageados. “... 
que com o trabalho 
dos senhores, [vocês] 
possam cada dia mais 
levar o seu trabalho e 
enaltecer sempre os 
munícipes dessa cida-
de e o nome da nossa 
querida Jaboticabal”, 
expressou Gimenes.

Antes de finalizar 
a cerimônia, a presi-
dente da Casa, Rena-
ta Assirati, enfatizou 
a importância dos 
homenageados para 
Jaboticabal.  “Os se-
nhores têm hoje, ofi-
cialmente, a cidade de 
Jaboticabal em suas 
vidas. Parabéns aos 
diretores, colabora-
dores e às famílias 
das empresas Reúsa e 
Unimaq. Muito obriga-
da por fazerem parte 
da nossa história”, fi-
nalizou a presidente.

Compuseram a 
Mesa da Sessão Sole-
ne, além da presidente 
do Legislativo, Renata 
Assirati, o tesoureiro 
da OAB de Jabotica-
bal, Dr. Anísio Mello, o 
vice-prefeito, Nelson 
Gimenes, o vice-presi-
dente da Câmara, ve-
reador Gilberto de Fa-
ria, e o 1º secretário, 
Prof. Jonas. Prestigia-
ram ainda a cerimônia 
os vereadores: Dr. Edu 
Fenerich, Dra. Andréa 
Delegada, Ronaldinho 
e Val Barbieri.

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

Pessoas em situação de rua 
recebem vacina contra gripe 
e regularização do esquema 
vacinal contra o Covid-19

A Secretaria de As-
sistência e Desenvol-
vimento Social com o 
apoio da Secretaria 
da Saúde realizou na 
quinta-feira, dia 26 de 
maio, uma ação para 
vacinação das pesso-
as em situação de rua 
contra a gripe e a re-
gularização do esque-
ma vacinal contra o 
Covid-19. 

A Secretaria de As-
sistência e Desenvol-
vimento Social através 
da sua equipe de Abor-
dagem Social, realizou 
a busca das pessoas 
em situação de rua, en-
quanto a Secretaria de 
Saúde disponibilizou 
funcionários, os imu-
nizantes e materiais 
necessários para apli-
cação, esclarece o Se-
cretário da Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial, Auricimar Grigó-
rio.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 93, DE 24 DE MAIO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no 
período de 26/05/2022 a 09/06/2022 à servidora MARIA PAULA THOMAZ KAWACHI.
Nº 94, DE 25 DE MAIO DE 2022 - Determina a instalação de sistema de fechamento 
automático e regras para o portão da garagem do prédio da Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL torna pública a abertura de licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Pregão Presencial nº 02/2.022, com crité-
rio de julgamento menor taxa de administração, cujo objeto é a contratação de 
empresa para a prestação de serviços de administração e gerenciamento de 
fornecimento de cartões magnéticos com liberação de créditos em tempo real, 
em atendimento ao disposto na Resolução nº 366/2021, conforme o Termo de Refe-
rência (Anexo I), parte integrante do edital.
O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, durante seu expediente normal, ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.
Recebimento das Propostas: Dia 09/06/2022, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 09/06/2022, após o final da entrega dos envelopes e cre-
denciamento.

I – COMPARATIVOS: 

R$ % R$ % R$ % R$ %
Despesas Totais com Pessoal 6.826.760,69 2,14% 7.053.460,85 2,12%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 18.214.344,93 5,70% 18.953.987,75 5,70%
Limite Legal (art. 20) 19.172.994,67 6,00% 19.951.566,05 6,00%
Excesso a Regularizar 0,00 0,00% 0,00 0,00%

III – DEMONSTRATIVOS:

Responsável pelo Controle Interno

Jaboticabal,  27 de maio de 2022

Renata Assirati Luiz Gustavo Perez Ferreira
Presidente da Câmara Municipal Agente Contábil e Financeiro

Solange Mary Fernandes

2.099.753,40

    Aplicações Financeiras 1.778.966,31
Subtotal 2.128.986,31

Valores compromissados a pagar
Total das Disponibilidades:

(-) Deduções:
29.232,91

    Bancos – C/Movimento 350.020,00      Não Processados 0,00
    Bancos – C/Vinculadas 0,00 Total da Inscrição: 0,00

R$ Inscrição de Restos a Pagar: R$
    Caixa 0,00      Processados 0,00
Disponibilidades financeiras em 30/04

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

Receita Corrente Líquida    319.549.911,11 332.526.100,91

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO
1º QUADRIMESTRE DE 2022

Valores expressos em R$
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INTERNACIONAL

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Representado pela 
agência First Models RP, 
o modelo Júnior Sá, que já  
arrasou em muitos traba-
lhos fora do país, fez um 
voo rasante agora no Bra-

sil e já se prepara para sua 
próxima temporada inter-
nacional na Ásia.

Com 26 anos de idade e 
1,89 de altura, carisma, ta-
lento e atitude, o belo ge-
miniano tem em seu cur-
rículo uma bagagem cheia 
de lindos e poderosos tra-
balhos que incluem: 

Seoul Fashion Week, 
Paris Fashion Week, Nova 
York Fashion Week para a 
marca GREEDILOUS, e 
Vogue Italian (que ainda 
está prá sair).

Vamos � car de olho 
neste sucesso!

Agradecimento: First 
Models
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Coleção 

2022

Atenção - Ultima Semana para o envio a declaração de 
imposto de renda 2022. Se você está obrigado a entregar a 
declaração e perder o prazo, será cobrada multa pelo atraso.
Entre em contato com nossa equipe e tire todas as suas 
dúvidas
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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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#DoGabinete - Projeto escolar de Reúso da Água vira 
indicação legislativa apresentada pelo vereador Prof. Jonas
O vereador Prof. 

Jonas (REPUBLI-
CANOS), que inte-
gra a Comissão de 
Educação, Cultura, 
Esportes e Lazer 
da Câmara Mu-
nicipal de Jaboti-
cabal, protocolou 
na segunda-feira 
(23/05) uma indi-
cação ao prefeito 
municipal para a 
implantação de um 
projeto para reúso 
de água nas unida-
des escolares mu-
nicipais, intitulado 
“Projeto Água”. O 
objetivo, segundo 
o parlamentar, é 
ajudar na preser-
vação do meio am-
biente, na conten-
ção de gastos com 
a conta de água, 
além de contribuir 
para a formação 
educativa dos alu-
nos.

De acordo com 
o vereador, a ini-
ciativa de indicar o 
projeto como mo-
delo ao Executivo 
partiu de um piloto 
realizado na Esco-
la Municipal Paulo 
Freire. Lá as águas 
que escorrem pe-
las torneiras do be-
bedouro do bloco 
1 deveriam, como 
em grande parte 
das unidades esco-
lares, descer ralo 
abaixo rumo ao 
esgoto. Mas o ca-
minho segue outro 
rumo: um sistema 
de filtro caseiro e 
cisterna para que 
a água seja reuti-

lizada na limpeza 
do espaço físico da 
escola e também 
para a descarga do 
banheiro das pro-
fessoras.

“A prática desse 
tipo de atividade 
na rotina dos alu-
nos, os levam a co-
nhecerem melhor 
a realidade hídri-
ca do município e 
do entorno da co-
munidade escolar 
e ações concretas 
para o uso racional 
da água, de modo a 
sensibilizá-los para 
o ambiente onde 
estão inseridos, 
seus problemas e 
necessidade de in-
tervenção para a 
conversação. Vale 
ressaltar que este 
tipo de ação pon-
tua na diretiva 
Gestão das Águas 
e Ações Sustentá-
veis do Programa 
Município Verde 
Azul do Estado de 
São Paulo, contri-
buindo com a co-
locação no ranking 
do município man-
tendo uma agenda 
de ações ambien-
tais. Por isso fiz 
essa indicação ao 
Executivo. Espero 
que o prefeito aca-
te nossa indicação. 
Vou acompanhar, 
cobrar e também 
fiscalizar, que faz 
parte do trabalho 
do vereador”, disse 
Prof. Jonas.

CONSCIENTIZA-

ÇÃO - Na EMEB 
Paulo Freire, o re-
úso da água nas-
ceu de um proje-
to multidisciplinar 
idealizado pela 
professora Maria 
Gorete de Almei-
da em meados de 
2013, a partir da 
observação, para 
o uso conscien-
te da água. “Eu via 
quando os alunos 
iam para o bebe-
douro, e essa água 
ia para o esgoto, ia 
se perdendo. Então 
por que não reutili-
zar essa água? De-
pois de estudos e 
trabalhos, fizemos 
a coletagem des-
sa água, que passa 
por [uma] filtragem 
e vai para uma cai-
xa de 1500 litros”, 
contou Gorete.

Para o modelo 
dar certo e sair do 
papel, a professora 
partiu para a práti-
ca e explicou que foi 
necessária a insta-
lação de canos, de 
uma caixa plástica, 
preparada interna-
mente com casca-
lhos, areias finas 
e grossas, entre 
outros, bem como 
uma bomba d’água 
para levar a água 
até uma caixa para 
ser reservada até 
o momento da utili-
zação. O custo para 
tudo isso, segun-
do a professora, 
foi de em cerca de 
R$ 1.500,00, fora a 
mão de obra.

Além de baixo 
custo de implan-
tação, Gorete ga-
rante que a eco-
nomia vale a pena. 
“Os alunos fizeram 
uma tabela trans-
formando em um 
gráfico, e cons-
tatamos que, de 
maio até dezembro 
desde ano, a gente 
deve retirar 1.002 
caixas de água de 
500 litros para uso 
na limpeza do es-
paço físico e do ba-
nheiro das profes-
soras”.

Para a diretora 
da escola, Patrícia 
Sagula, o projeto 
vai além da econo-
mia: forma uma ge-
ração de cidadãos 
conscientes. “O 
maior objetivo é a 
economia e a par-
te pedagógica da 
conscient ização. 
Como nós sabemos 
da crise hídrica que 
existe, começar 

com um pouquinho, 
cada um fazendo 
sua parte, com a 
conscientização do 
aluno dentro da es-
cola, ele leva isso 
para casa”, pon-
tuou Patrícia. 

Kemily Maga-
lhães, aluna da es-
cola, aprendeu a 
lição. “Tem muito 
pouco água potá-
vel, e com esse pro-
jeto, não que ele dá 
mais água potável, 
ele reutiliza essa 
água que usamos. 
A gente apren-
deu em economi-
zar água. Quando 
eu lavo a cozinha, 
deixo a torneira fe-
chada, eu desligo 
o chuveiro quando 
estou me ensabo-
ando, só lavo quin-
tal com balde, eu 
pego da máquina 
de lavar”, exempli-
ficou a jovem.

Neste ano, o pro-
jeto de reúso de 

água na escola 
deve ser ampliado 
para a captação 
de água da chuva. 
“O projeto foi pre-
miado em 2016 e 
conseguimos uma 
verba para captar 
água da chuva e fa-
zer cisterna para 
lavar a quadra da 
escola, e esse é o 
principal objetivo 
que eu tenho com 
a professora, de 
fazer isso nos pró-
prios meses”, reve-
lou Patrícia.

Texto: Gabinete 
do vereador Prof. 
Jonas

(16) 3209-9488
*Texto produzido 

e de responsabili-
dade do gabinete 
do vereador Prof. 
Jonas. As ideias e 
opiniões expressas 
não representam, 
necessariamente, 
o posicionamento 
do Poder Legislati-
vo Municipal.

 

 

 

 

                                          COMO POSSO ME SALVAR? 

     Nem todas as pessoas vão ser salvas. Para ser bem claro, Jesus disse que muito poucos se 
salvarão e receberão a vida eterna no céu. Jesus comparou o caminho para o céu com uma 
estrada apertada e a entrada de acesso ao céu com uma porta estreita, muito difícil de passar 
por ela. Aliás, Jesus foi mais além e disse que a maioria nem mesmo encontra esse caminho e 
essa porta. Estas são as exatas palavras de Jesus: “estreita é a porta, e apertado o caminho 
que conduz à vida, e poucos são os que a encontram” (Mateus 7:14).  
 
     Essas palavras nos mostra de uma forma inequívoca que uma boa parte dos seres humanos 
nem sequer iniciam a caminhada rumo ao céu, pois como pode alguém percorrer um caminho 
sem que primeiro o encontre? 
 
     Entendemos neste caso que seremos salvos através de Jesus. Quando encontramos Jesus 
Cristo nós também encontramos a estrada que nos conduzirá ao céu; o caminho da salvação 
que no final nos dará a vida eterna. Um ponto interessante nessa frase de Cristo é que ele não 
disse que é “um dos vários caminhos”, mas sim que “é o caminho”, indicando assim que não 
existem outras formas de alguém se salvar a não ser através dele.  
 
     A resposta completa à pergunta dos apóstolos confirma isso: “Eu sou o caminho, a verdade, 
e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim ”Qualquer outra tentativa de chegar até o céu à 
parte de Jesus Cristo terminará em fracasso, essas são as próprias palavras de Jesus. Por mais 
interessante que pareça, ainda que muitos acham que sim, o fato é que não existe nenhuma 
outra opção de salvação à parte de Jesus (Atos 4:12). Não há salvação em nenhum outro, 
pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser 
salvos".(Jesus). 
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Renata Assirati participa de reinauguração do Laboratório 
Microrregional “Dr. Alfredo Paschoal Calarota”

Após sete anos, 
o Laboratório Mi-
crorregional Dr. 
Alfredo Paschoal 
Calarota, anexo ao 
Centro de Saúde de 
Jaboticabal, foi rei-
naugurado na últi-
ma segunda-feira, 
dia 23, com a pre-
sença de autorida-
des, funcionários e 
munícipes.

A presidente do 
Legislativo esteve 
presente juntamen-
te com os vereado-
res Dr. Edu Fene-
rich, Val Barbieri e 
Gilberto de Faria. 
Também compare-
ceu na reinaugu-
ração o assessor 
parlamentar Fábio 
Pádua, represen-
tando o deputado 
federal Arnaldo 
Jardim, responsá-
vel pela verba en-
caminhada para a 
reforma do prédio. 

A vereadora Re-
nata Assirati lem-
brou, na oportuni-
dade, sobre a verba 
vinda por meio do 
deputado e também 
da contribuição da 
Câmara Municipal 
na devolução do 
dinheiro. “Esta re-
forma foi possível 
graças a uma verba 
do deputado Arnal-
do Jardim enquan-
to eu era secretá-
ria de Saúde, hoje, 
como vereadora, 
presencio este lo-
cal reinaugurado. 
Para que a fi naliza-
ção deste projeto 
fosse possível, hou-
ve também a devo-
lução no valor de 
R$100 mil reais da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal em 
2021, além da con-
trapartida da atu-
al administração”, 
destacou Renata 
Assirati. 

A presidente tam-
bém enalteceu a 
presença do se-
cretário da Saúde, 
André Domingues, 
além de toda a equi-
pe de profi ssionais, 
em nome da res-
ponsável pelo Labo-
ratório, Eliana Ca-
milotti. “Parabéns a 
todos os envolvidos 
e os profi ssionais 
da saúde que tanto 
respeito. Parabéns 
ao prefeito por tor-
nar possível a fi na-
lização desta obra”.

O prefeito Prof. 
Emerson Camargo 

enfatizou também, 
nas suas redes so-
ciais, a importância 
desta reinaugura-
ção para a popula-
ção. “Tive a honra 
de participar junta-
mente com verea-
dores, secretários, 
autoridades e mu-
nícipes, da cerimô-
nia de reinaugura-
ção do Laboratório 
Microrregional “Dr. 
Alfredo Paschoal 
Calarota”, um mar-
co que representa 
o cumprimento das 
metas estabeleci-
das por nosso go-
verno e uma luta de 
mais de sete anos 
para que essa re-
forma fosse fi nali-
zada. O Laboratório 
possui um portfó-
lio com mais de 32 
mil exames realiza-
dos por mês, divi-
didos nos setores 
de Hematologia, 
Uroanálise, Soro-
logia, Parasitolo-
gia, Microbiologia 
e Bioquímica. Além 
de contar com uma 
equipe técnica al-
tamente qualifi ca-
da, o que possibilita 
proporcionar mais 
comodidade e agi-
lidade na coleta e 
realização dos exa-
mes laboratoriais”. 

O Laboratório Mi-
crorregional está 
localizado ao lado 
do Centro de Saúde 
Albertino Afonso, 
na Rua Monteiro 
Lobato, nº 1017 – 
Centro.

Poliana Taliberti 
- Gabinete Renata 
Assirati
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