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Jaboticabal
A GAZETA

Renata Assirati participa de inaugurações 
durante aniversário de 194 anos de Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal, durante as 
comemorações do 
aniversário de 194 
anos, inaugurou duas 
sedes próprias, sen-
do Cidade da Saúde 
e Empresa Municipal 
de Urbanização de 
Jaboticabal – Emur-
ja. Um presente que 
a cidade necessitava 
e que irá contribuir 
com economia nos 
cofres públicos. 

 Jaboticabal: time de Futsal participará de importante 
Copa na Praia Grande, no sábado, 30 de julho

Tradicional disputa, realizada pela Fecomerciários, chega à 13ª edição
No próximo dia 30 de 

julho, um sábado, o time 
de Futsal do Sindicato 
dos Comerciários de 
Jaboticabal, participa-
rá na Praia Grande da 
13ª. Edição da Copa de 
Futsal. A realização é da 
Fecomerciários. Além 
do time da nossa cida-
de, disputarão o cobi-
çado troféu, equipes de 
outros 16 municípios, 
incluindo a Capital, São 
Paulo. As equipes são 
das bases sindicais 
onde atuam os fi liados 
da Federação. 

38ª Expofeira de Arte e Artesanato e 
Feira do Quitute - O Reencontro!!!

A abertura da 38ª 
Expofeira de Arte e 
Artesanato e Feira do 
Quitute, na Estação de 
Eventos Cora Coralina 
foi realmente um su-
cesso. Após dois anos 
sem a tradicional festa 
de Jaboticabal devido 
à pandemia, o Reen-
contro aconteceu com 
autoridades e líderes 
religiosos que realiza-
ram a abertura no pal-
co principal, uma novi-
dade na edição 2022, 
e ao som da Escola de 
Arte Francisco Berlin-
gieri Marino – Artes 
Integradas, além da 
chegada da Quituti-
nha, que foi apresen-
tada para toda a po-
pulação, fazendo par 
com o já conhecido e 
adorado pela criança-
da, o QUITUTINHO.
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Pois é ... “Depois de 
longo e tenebroso 
inverno” ... em plena 
Pandemia, estamos 
voltando com nos-
sas mensagens que, 
esperamos possam 
fazer bem a todos 
quantos lerem, o que 
prefi ro chamar de 
“recados”. E no reca-
do de hoje, começo 
com uma pergunta:

- O que signifi ca 
“ritual” para você 
que está lendo isto?

Bem... desejo 
adiantar que respei-
tamos toda e qual-
quer ideia que você 
tenha sobre “ritual” 
mas, vamos ver o 
que diz o “Mozilla Fi-
refox”?

Sinônimo de ritual
17 sinônimos de ri-

tual para 3 sentidos 
da palavra ritual:

Costume:
1 costume, hábito, 

norma, padrão, prá-
tica, praxe, regra, 
rotina, uso.

Culto religioso:
2 cerimônia, culto, 

liturgia, rito.
Regras estabeleci-

das para um ato so-
lene:

3 cerimonial, eti-
queta, formalidade, 
protocolo.

SETE – Sociedade Espiritualista 
Templo da Esperança

NOSSA VOLTA

De minha parte, 
atrevo-me a dizer 
que “ritual” são ati-
tudes repetitivas que 
realizamos no dia-
-a-dia, mesmo sem 
darmos conta disso.

Então, não nos pre-
ocupemos com os 
críticos de plantão 
que adoram apontar 
o dedo em nossa di-
reção, com a inten-
ção de nos desequi-
librarmos, em vista 
de não pensarmos 
como eles querem.

Por que?
S i m p l e s m e n t e , 

porque se o que fa-
zemos, está calca-
do em estudos me-
ticulosos, juntando 
o tempero de boas 
ações e intenções, 
não tem como nos 
desequilibrarmos 
em vista daqueles 
que adoram criar 
problemas no senti-
do de se fi rmar nas 
suas “verdades”, 
sem o menor senti-
do.

Então, nesta nova 
fase, pretendemos 
passar a vocês sim-
ples “recados” que 
têm nos ajudado 
muito e podem – se 
quiserem – ajudar 

vocês também.

RECADO PRIMEI-
RO

- Em tempo de PAN-
DEMIA, pra nós não 
importa se os enten-
didos do assunto, re-
solveram suspender 
o uso da máscara, 
importa que A PAN-
DEMIA AINDA NÃO 
ACABOU, ENTÃO, 
NÓS USAMOS SIM, 
A MÁSCARA e, USA-
MOS PASSAR O GEL 
NAS MÃOS.

- Em nossas reu-
niões, obedecemos 
sistematicamente 
essa recomendação 
e respeitamos a dis-
tância das cadeiras, 
UMA SIM, OUTRA 
NÃO, exatamente 
como foi estipulado 
nos ambientes públi-
cos.

- Evitamos com-
parecer a locais 
onde sabemos pos-
sa existir aglomera-
ções de irmãos e ir-
mãs nossos que não 
estão obedecendo 
isto, simplesmente 
porque resolveram 
abolir o uso desses 
cuidados tão neces-
sários para nossa 
saúde e proteção.

É isso aí... na pró-
xima mensagem tem 
mais...

Que DEUS nos 
abençoe a todos, 
desde que façamos 
a nossa parte!

IRINEU NOGUEI-
RA – Responsável 
pelos Estudos re-
alizados na SETE.

Jaboticabal, 20 
de julho de 2022.
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       A IGREJA DE CRISTO AGENTE TRANSFORMADOR NA HISTÓRIA 
 

          A igreja de Cristo existe para o bem da humanidade. Ela é chamada do mundo, 
está no mundo, mas não é mundo, antes chamada do mundo, aqueles que devem 
pertencer à família de Deus. A igreja exerce um papel positivo de transformação no 
mundo.  

          A igreja é a luz do mundo, A luz é símbolo da verdade, A luz é símbolo da pureza, 
A luz é símbolo da vida, A luz dá direção, A luz aquece, A luz gera vida. Ao longo dos 
anos desde a sua criação no livro de atos, os discípulos recebem a ordem de Jesus para 
sair pelo mundo anunciando as boas novas de salvação. Ela inicia o processo de tornar-
se um agente de transformação na história da humanidade.  

          A faculdade dos discípulos se deu no convívio de aproximadamente de três anos, 
com Jesus ele ensinou os seus alunos como ser agente de transformação para um 
mundo tão cruel, onde infelizmente se faz tanta acepção de pessoas.  

          Jesus usou vários métodos para alcançar o maior número possível de pessoas, 
de formas diferentes. Jesus quebrou tabus para evangelizar: A mulher samaritana, 
Preconceito do cardápio – pão imundo, cidade dos bêbados, Preconceito racial – mulher 
samaritana, Preconceito cultural – era uma mulher, Preconceito religioso – Ela adorava 
no monte Gerizim, Preconceito moral – Ela tinha passado por cinco divórcios e agora 
vivia com um amante. 

A igreja sempre foi pioneira nas grandes transformações da sociedade: 

          Libertação da mulher dos preconceitos, Restauração da dignidade da criança e 
da mulher, Libertação dos escravos, Quebra do preconceito racial, Criação de hospitais, 
escolas, academias, creches, instituições de socorro aos aflitos e excluídos, Progresso 
científico, A promoção do trabalho como uma liturgia para Deus e serviço ao próximo. 

          Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Venha fazer parte dela. 

 

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 às17h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0009765-10.2014.8.26.0291
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exequente: Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo
Executado: Igor José Roque Menezes

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0009765-10.2014.8.26.0291

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) IGOR JOSÉ ROQUE MENEZES, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG
49756805-6, CPF 463.202.318-31, com endereço à Rua Doutor Neves, 793, Sorocabano, CEP
14870-450, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Copercana - Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo,
alegando em síntese: A exequente é credora do executado da importância certa e exigível de
R$1537,57 atualizado até 29.08.2014, representada pelas duplicatas vencidas e não pagas pelo
executado, e protestadas por falta de pagamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Se você cometeu al-
gum erro e acha que 
não merece perdão e 
por isso não tem direito 
de acertar novamente; 
se está num momento 
em que acredita não 
ter saída; se tem a im-
pressão – errada – de 
que não conseguirá 
seguir em frente, saiba 
que está sob penosa e 
equivocada crença. 

Não permita que ne-
nhuma situação e nin-
guém tire de você o 
direito de recomeçar. 
Obviamente, diante de 
desacertos que come-
temos, existem conse-
quências. Enfrente-as. 
Assuma-as. Mas ja-
mais deixe a esperan-
ça morrer. Recomece! 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Recomece! Você tem, sim, esse poder!
Recomece quantas ve-
zes forem necessárias. 
Você tem, sim, esse po-
der! E Deus te concede 
esse direito. Esse re-
começo é íntimo, acon-
tece a partir de novos 
pensamentos e hábitos. 
E não depende de nin-
guém. Apenas de você. 

Trago duas mensa-
gens, ambas de nome 
‘Recomeço’, do Espírito 
Emmanuel, pela psico-
grafi a de Chico Xavier. 
Leia-as, refl ita, encha 
sua alma de novo fôle-
go e siga adiante! Ótimo 
recomeço prá você!

Da lição 35 do li-
vro Recados do Além: 
“Não gastes a riqueza 
do tempo com lamen-
tações improdutivas, 
nem destruas o va-
lor das horas no fogo 
da agitação. Cala-te e 
pensa: - Sofreste tal-
vez prejuízos enormes. 
- Provavelmente caíste 
em erro. – Padeces de-
senganos que jamais 
esperaste. - - Encon-
traste problemas que 
te parecem insolúveis. 
- Fracassaste naqui-

lo que entendias como 
sendo o melhor em teu 
favor. Entretanto, quei-
xas e afl ições vazias, 
não te amparam de 
modo algum. Refl ete em 
teu arsenal interior de 
recursos e bênçãos e 
surpreenderás um te-
souro de energias em 
ti mesmo, cujo acesso 
descobrirás, meditan-
do simplesmente nes-
tas duas palavras: - 
POSSO RECOMEÇAR!...”

Do livro Doutrina-es-
cola, lição 19: “Quando 
o teu próprio trabalho 
te pareça impossível… 
Quando difi culdade e 
sofrimento te surjam a 
cada passo… Quando 
te sintas à porta de ex-
tremo cansaço… Quan-
do a crítica de vários 
amigos te incite ao aba-
timento e à solidão… 
Quando adversários de 
teus ideais e tarefas te 
apontem por vítima do 
azar… Quando as som-

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004441-10.2012.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
de Jabocabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Neo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VINICIUS SILVADE 
MENDONÇA, com úlmo endereço à Rua Capitão Elias Moreira, 101, Centro, Pedregulho - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Reintegração de Posse com pedido Liminarl por parte de Cerbel Barretos Distribuidora de Bebidas Ltda, alegando em síntese: A empresa 
autora é atuante no ramo de distribuição e revenda de bebidas e insumos de bares e restaurantes no estado de SP, mantendo vínculos 
com diversas empresas. O estabelecimento do requerido figura como cliente da autora, o qual foram confiados diversos bens de 
propriedade da requerente, mediante contrato de comodato, consoante acordo em contrato. A requerida passou a não adimplir com 
suas obrigações oriundas de compras de mercadorias realizadas. A autora requereu a concessão da liminar possessória, com a citação da 
parte requerida. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jabocabal, aos 12 de julho de 2022.

bras em torno se te afi -
gurem mais densas… 
Quando companheiros 
de ontem te acreditem 
incapaz a fi m de assu-
mir compromissos no-
vos… Quando te inclinas 
à tristeza… Levanta-te, 
trabalha e segue adian-
te. Quando tudo repon-
te no caminho das ho-
ras, não te desanimes, 
porque terás chegado 
ao dia de mais servir e 
recomeçar.”

****
PARTICIPE DE NOS-

SAS REUNIÕES ONLINE
VIBRAÇÕES DO PAS-

SE E PARA FLUIDIFICA-
ÇÃO DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjabo-
ticabal

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

Sábados, às 18h - Co-
mentário e Refl exão do 
Evangelho
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38ª Expofeira de Arte e Artesanato e 
Feira do Quitute - O Reencontro!!!

A abertura da 38ª 
Expofeira de Arte e 
Artesanato e Feira do 
Quitute, na Estação de 
Eventos Cora Coralina 
foi realmente um su-
cesso. Após dois anos 
sem a tradicional festa 
de Jaboticabal devido à 
pandemia, o Reencon-
tro aconteceu com au-
toridades e líderes reli-
giosos que realizaram 
a abertura no palco 
principal, uma novida-
de na edição 2022, e ao 
som da Escola de Arte 
Francisco Berlingieri 
Marino – Artes Integra-
das, além da chegada 
da Quitutinha, que foi 
apresentada para toda 
a população, fazendo 
par com o já conhecido 
e adorado pela crian-

çada, o Quitutinho!
O prefeito Emerson 

Camargo, a presidente 
do Legislativo Renata 
Assirati, o presidente 
da Festa Lucas Ramos, 
além de outras auto-
ridades e convidados 
deram as boas-vindas 
à população, desejando 
uma festa excelente a 
todos neste Reencon-
tro. 

Com três palcos para 
shows, a festa aconte-
ceu animada e com as 
deliciosas comidas típi-
cas  das entidades par-
ticipantes. 

Festa Solidária do 
Reencontro em Famí-
lia”, aconteceu até o dia 
17 de julho, domingo. 

Prefeito Emérson Camargo, Presidente da Festa - Lucas Ramos e Vice Presidente  
Daniele Gimenez

Prefeito Emérson Camargo, Presidente da Festa - Lucas Ramos e Vice Presidente  Daniele Gi-
menez
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Atenção, estudante universitário!

Você realmente sabe como empreender para 
ter resultados melhores?

 Jaboticabal: time de Futsal participará de importante 
Copa na Praia Grande, no sábado, 30 de julho

Se você é um ve-
terano e já utilizava 
o transporte uni-
versitário ou se vai 
iniciar os estudos 
agora, você preci-
sa fazer um novo 
cadastro para ga-
rantir a sua vaga 
no ônibus nesse 2º 
semestre de 2022.

É super sim-
ples. Basta aces-
sar o link: http://
educajab.jaboti-
cabal.sp.gov.br/
Estudante/Index, 
clicar em “NOVO 
CADASTRO”, pre-
encher os seus 
dados e enviar os 
documentos ne-
cessários.

Palestra de apresentação do Em-
pretec.

Não perca a oportunidade de co-
nhecer o treinamento Empretec da 
ONU, que te ajudará a se desenvol-
ver como empreendedor e ter mais 
resultados em sua empresa ou fu-
tura empresa! 

Quando: 25/07/2022 das 19h às 
21h

Onde: Online pelo Zoom
Vagas limitadas! 
Inscrições pelo link:
https://www.sympla.com.br/pa-

lestra-de-apresentacao-do...
Nos vemos lá!

No próximo dia 30 
de julho, um sábado, o 
time de Futsal do Sin-
dicato dos Comerci-
ários de Jaboticabal, 
participará na Praia 
Grande da 13ª. Edição 
da Copa de Futsal. A 
realização é da Feco-
merciários. Além do 
time da nossa cidade, 
disputarão o cobiçado 

troféu, equipes de ou-
tros 16 municípios, in-
cluindo a Capital, São 
Paulo. As equipes são 
das bases sindicais 
onde atuam os filiados 
da Federação. 

A Copa de Futsal 
acontecerá no Ginásio 
de Esportes da Colô-
nia de Férias dos Ven-

dedores Viajantes do 
Comércio do Estado de 
São Paulo. O certame, 
aguardado com muita 
expectativa por espor-
tistas, torcedores, co-
merciários, sindicalis-
tas e seus familiares, 
reunirá os melhores 
times do Estado, que 
disputarão o troféu em 
duas chaves. A Copa 

foi interrompida em 
2019, devido à pan-
demia e “agora retor-
na com muita força”, 
destacou o Diretor de 
esportes e lazer da Fe-
comerciários, Paulo 
Cesar da Silva, vincu-
lado ao Sincomerciá-
rios de Limeira. 

A 13ª Copa de Fut-

Tradicional disputa, realizada pela Fecomerciários, chega à 13ª edição

sal dos Comerciários 
termina no mesmo 
dia e seu objetivo é 
“promover e incenti-
var a prática espor-
tiva em busca de me-
lhor qualidade de vida, 
proporcionando a 
oportunidade de con-
fraternização entre os 
participantes”, confor-
me frisou o Diretor. 

Atleta da seleção 
presente

O jogador da seleção 
brasileira, e ex-joga-
dor do São Paulo F.C., 
Paulo Silas, estará lá, 
para a entrega dos 
troféus aos primeiros 
colocados. Também 
confirmou presença, 
a presidente em exer-
cício da Fecomerci-
ários, Lia Marques. 
Ela falou sobre a ex-
pectativa em relação 
ao evento: “Reconhe-
cemos no esporte um 
forte fator de agre-
gação. Os jogos sem-

pre acontecem num 
ambiente harmonio-
so!”. O deputado fede-
ral Luiz Carlos Motta, 
presidente licenciado 
da Fecomerciários, 
presente desde a pri-
meira edição da Copa, 
também prestigiará 
o campeonato, assim 
como o eterno craque 
do Palmeiras, César 
Maluco. 

Cidades
Eis a lista das 17 

cidades que estarão 
representadas pelos 
seus times de Fut-
sal na Copa, em Praia 
Grande: Caraguata-
tuba, Registro, Bebe-
douro, Ituverava, São 
José dos Campos, Ca-
tanduva, Limeira, Ma-
tão, Sorocaba, Ribei-
rão Preto, Jaboticabal, 
Araraquara, Itapeti-
ninga, São Paulo, Ouri-
nhos, São José do Rio 
Preto e Santos.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 110, DE 19 DE JULHO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecúnia 
ao servidor Odair Casari referente ao período aquisitivo de 01 de julho de 2021 a 30 de 
junho de 2022, com fundamento no artigo 62 da Resolução 366/2021.

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N. 06/2022
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: LEANDRO FERREIRA BARBIERI
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso I, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 34/2022 – Dispensa de Licitação nº 52/2022
OBJETO: Contratação de serviço especializado para a elaboração de planilha de cus-
tos e cronograma de adequações do sistema já existente ao Projeto de Prevenção e 
Combate a Incêndio no prédio da Câmara Municipal de Jaboticabal, conforme Projeto 
Aprovado – PT 246277/3524303/2021.
VALOR TOTAL: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: Entrega da planilha de custos e cronograma no prazo de 
10 (dez) dias da assinatura para do contrato e obrigação de esclarecer formalmente 
dúvidas ou questionamentos relativos à planilha de custos e ao cronograma em tela 
em qualquer fase do procedimento de contratação e execução dos serviços atinentes 
ao Projeto Aprovado – PT 246277/3524303/2021.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/07/2022

AVISO DE SUSPENSÃO DE CERTAME

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna pública a SUSPENSÃO do certame Pregão 
Presencial nº 04/2.022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação dos 
serviços de administração e gerenciamento de fornecimento de cartões magnéticos com 
chip ou tecnologia superior, para liberação de créditos em tempo real, para utilização em 
estabelecimentos comerciais, nos termos da Resolução nº 366/2021, que determina a 
concessão de auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Jaboticabal/
SP. A suspensão do certame, até ulterior decisão, foi determinada pelo Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 00015881.989.22-2, em razão 
de Representação visando ao exame prévio do respectivo Edital. Os atos subsequentes 
do respectivo certame serão publicados oportunamente.
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Secretaria Municipal de 
Educação (SECEL) comunica 

a data do próximo 
chamamento público

Teve início no dia 11/07 e irá até o dia 22 de dezembro 
de 2022, o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS

A Secretaria Mu-
nicipal de Educação 
(SECEL) comunica a 
data do próximo cha-
mamento público e 
os nomes das crian-
ças convocadas, de 
acordo com a “Lista 
de Espera” publica-
da no site oficial da 
Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal.

Os pais e/ou res-
ponsáveis legais 
das crianças rece-
berão um telefone-
ma, informando o 
dia e o horário para 

São abrangidos 
pelo REFIS todos os 
débitos inscritos ou 
não em dívida ati-
va e que estiverem 
vencidos até a data 
em que o contri-
buinte comparecer 
para formalizar o 
parcelamento ou o 
pagamento à vista, 
com exceção de in-
frações de trânsito, 
multas contratuais e 
parcelas referentes 
a aquisição de lotes 
industriais.

Confira abaixo as 
opções para paga-
mento com os res-
pectivos descontos e 

se apresentarem 
na nova sede da SE-
CEL, localizada na 
Av. Eduardo Zam-
bianchi, 101, Vila 
Industrial, munidos 
de fotocópia dos se-
guintes documentos:

DA CRIANÇA:
• CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO;
• CARTEIRA DE VA-

CINAÇÃO;
• CARTÃO DO SUS;
• NÚMERO DO NIS 

(para beneficiários 
do Bolsa Família).

DO PAI/MÃE/RES-

prazos:
Para pagamento à 

vista:
a) até 30 de setem-

bro de 2022:
desconto de 100% 

(cem por cento) dos 
juros e multa de 
mora;

b) de 03 de outubro 
até 30 de novembro 
de 2022:

desconto de 80% 
(oitenta por cento) 
dos juros e multa de 
mora;

c) de 01 de dezem-
bro até 22 de dezem-
bro de 2022:

desconto de 70% 
(setenta por cento) 

PONSÁVEL:
• COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA (em 
nome do pai/mãe/
responsável)

A falta desse com-
provante não permi-
tirá a inscrição da 
criança.

• RG e CPF;
• Em caso de 

GUARDA DA CRIAN-
ÇA: cópia do docu-
mento que comprove 
a situação.

Confira a lista 
completa: https://bit.
ly/creche-27dejulho

dos juros e multa de 
mora;

 Para pagamento 
parcelado em até 48 
vezes:

a) até 30 de setem-
bro de 2022,

desconto de 60% 
(sessenta por cento) 
dos juros e multa de 
mora;

b) de 03 de outubro 
até 30 de novembro 
de 2022,

desconto de 50% 
(cinquenta por cen-
to) dos juros e multa 
de mora;

c) de 01 de dezem-
bro até 22 de dezem-
bro de 2022,

desconto de 40% (qua-
renta por cento) dos ju-
ros e multa de mora.

Para aderir ao RE-
FIS o contribuinte 
deve procurar o Se-
tor de Dívida Ativa, 
no Paço Municipal, 
das 08h às 16h ou 
via internet através 
do site www.jaboti-
cabal.sp.gov.br, op-
ção: cidadão - ser-
viços disponíveis 
online - parcelamen-
to de débito.

Em caso de dúvi-
das, entre em con-
tato pelo telefone 
3209-3312 - Setor 
de Dívida Ativa.

Plenário aprova quatro projetos por 
unanimidade em sessão extraordinária

Os vereadores 
aprovaram por una-
nimidade os quatro 
projetos, de autoria 
do Poder Executivo, 
pautados para vota-
ção em sessão extra-
ordinária na segun-

da-feira (18/07), na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

Três dos projetos 
encaminhados para 
apreciação da Casa 
dizem respeito à au-

torização Legislativa 
para a abertura de 
créditos suplemen-
tares por conta de 
emendas parlamen-
tares conquistadas 
por meio de deputa-
dos estaduais e fe-

derais.

São eles: o Projeto 
de Lei nº 285/2022, 
que autoriza o Poder 
Executivo a abrir um 
crédito adicional su-
plementar de R$ 600 
mil destinados a ser-
viços de atenção es-
pecializada à saúde 
com repasse ao Hos-
pital e Maternida-
de Santa Isabel. De 
acordo com o Exe-
cutivo, os créditos 
serão provenientes 
de emendas parla-
mentares estadual 
(R$ 500 mil) e federal 
(R$ 100 mil); o PL nº 
286/2022, que per-
mite a abertura de 
um crédito adicional 
suplementar de R$ 
1.465.000,00 no or-
çamento da prefei-
tura para subsidiar 

o custeio e investi-
mento em ações e 
serviços públicos de 
Jaboticabal no âm-
bito da Prevenção e 
Assistência em Saú-
de. Os recursos se-
rão advindos dos 
governos estadual 
e federal por meio 
de emendas parla-
mentares; e o PL nº 
287/2022, que au-
toriza a abertura de 
um crédito adicional 
suplementar de R$ 
250 mil no orçamen-
to da prefeitura para 
o custeio na presta-
ção de serviços da 
Secretaria Munici-
pal de Assistência 
Social, com créditos 
provenientes do go-
verno estadual por 
meio de emendas 
parlamentares.

O plenário ain-
da aprovou de for-
ma unânime o PL nº 
284/2022, que pede 
abertura de um cré-
dito adicional suple-
mentar de R$ 350 
mil no orçamento do 
Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Jaboticabal (SAAEJ) 
para o pagamento 
de despesas com re-
síduos domiciliar e 
coleta seletiva.

Os projetos se-
guem para sanção 
do prefeito munici-
pal, Prof. Emerson 
Camargo. A próxi-
ma sessão ordinária 
será no dia 01/08, 
após o término do 
recesso parlamen-
tar conforme o Regi-
mento Interno (18 a 
31 de julho).
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Renata Assirati participa de inaugurações 
durante aniversário de 194 anos de Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal, durante as 
comemorações do 
aniversário de 194 
anos, inaugurou duas 
sedes próprias, sen-
do Cidade da Saúde 
e Empresa Municipal 
de Urbanização de 
Jaboticabal – Emur-
ja. Um presente que 
a cidade necessitava 
e que irá contribuir 
com economia nos 
cofres públicos. 

No dia 16 de julho, 
aniversário de Ja-
boticabal, o prefeito 
Emerson Camargo 
inaugurou os dois 
primeiros espaços 
do complexo Cidade 
da Saúde e Assistên-

cia Social - Dr. Mário 
Fernando Berlingieri 
“Marinho”, da Secre-
taria da Assistência 
e Desenvolvimento 
Social e Casa do Bol-
sa Família, localizada 
na Rua Floriano Pei-
xoto, 1310, em bre-
ve o local abrigará o 
SAMU de Jaboticabal. 
O vereador Dr. Mau-
ro Henrique Cenço foi 
autor do Projeto que 
indicou o nome do ho-
menageado. 

Estiveram presen-
tes o prefeito Emer-
son Camargo e sua 
esposa Cris Scarpa-
ro,  o vice-prefeito  
Nelson Gimenes, a 
presidente do Legis-

lativo Renata Assirati, 
os vereadores Daniel 
Rodrigues, Ronaldo 
Perucci e Dr. Edu Fe-
nerich, além de Silvia 
Meira, representan-
do o Governador Ro-
drigo Garcia, familia-
res do homenageado, 
imprensa, servidores 
municipais, assesso-
res, convidados, en-
tre outros. A Pasta é 
comandada pelo se-
cretário Auricimar 
Grigório. 

“Parabenizo o pre-
feito Emerson Ca-
margo, o secretário 
Auricimar Grigório e 
toda equipe pelo novo 
complexo “Cidade 
da Saúde“, a assis-

tente social Silvana 
Bedin e toda equipe 
que trabalhará nes-
te belíssimo espaço. 
Jaboticabal ganha 
um novo prédio como 

presente de aniver-
sário. O nome do Ma-
rinho está eternizado 
em mais este impor-
tante local, que logo 
abrigará toda a nos-
sa Saúde. Parabéns 
a todos”, ressalta Re-
nata Assirati.  

Para completar as 
comemorações do 
aniversário de Ja-
boticabal, no dia 17 
de julho, foi inaugu-
rada a sede própria 
da Emurja, que con-
ta com o presidente 
Renato Carlos Tofani 
(Mandi). O novo com-
plexo leva o nome de 
Edno Domingues Rizo 
(Cabelo), uma home-
nagem do vereador 
Ronaldinho Perucci. 

Estiveram presen-
tes o prefeito Emer-
son Camargo, a pre-

sidente da Câmara 
Renata Assirati, os 
vereadores Dr. Edu 
Fenerich, Dr. Mau-
ro Cenço e o autor 
do projeto, Ronaldi-
nho, representante 
da família do home-
nageado, imprensa 
e amigos. A Emurja 
está localizada na Av. 
Eduardo Zambianchi, 
101, Vila Industrial. 

“São presentes es-
peciais para a nos-
sa Jaboticabal. Pa-
rabéns ao Mandi, ao 
Auricimar e, espe-
cialmente, ao nosso 
prefeito de Jabotica-
bal que está fazendo 
muito para o nosso 
município com estas 
inaugurações, que 
agora estão com sede 
própria”, conclui Re-
nata Assirati. 


