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DEPUTADOS RAFAEL SILVA E RICARDO VISITAM 
JABOTICABAL E ANUNCIAM RECURSOS JUNTO À 

VEREADORA DRA. ANDRÉA DELEGADA

Na sexta-feira 
(29/08), estiveram 
em  Jaboticabal, o 
deputado estadual 
Rafael Silva (PSD) e 
o deputado federal 
Ricardo Silva (PSD), 
em parceria com os 
vereadores Dra. An-
dréa Delegada (PSC), 
Professor Jonas 
(REPUBLICANOS) e 
o ex-prefeito José 
Carlos Hori, e anun-
ciaram R$4 milhões 
em emendas que fo-
ram destinadas para 
Jaboticabal por meio 
de pedidos da vere-
adora Dra. Andréa 
Delegada.

Juntos, os parlamentares destinaram 4 milhões em investimentos para a cidade 

Prefeito Emerson Camargo e presidente do Legislativo 
Renata Assirati participam da palestra com Dimas 

Ramalho, reunindo autoridades de Jaboticabal e região
O presidente do Tri-

bunal de Contas do 
Estado de São Paulo 
(TCE-SP) Dimas Ra-
malho esteve em Ja-
boticabal – SP, na úl-
tima quinta-feira, dia 
5, para uma palestra 
com o tema “O Tribu-
nal de Contas do Es-
tado e Municípios”. O 
evento aconteceu no 
Cine Theatro Munici-
pal e reuniu autorida-
des e lideranças polí-
ticas de Jaboticabal e 
região. 

Programa “Câmara em Pauta” estreia dia 08 
de agosto na rádio Jovem Pan Jaboticabal

Na próxima segunda-
-feira, 08 de agosto, a 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal estreia o 
programa “Câmara em 
Pauta” na rádio Jovem 
Pan Jaboticabal. O pro-
grama vai ao ar de se-
gunda a sexta-feira, das 
11h50 às 12h00, com o 
objetivo de levar aos ou-
vintes uma dose diária 
de informação sobre o 
Legislativo jaboticaba-
lense. O canal pode ser 
sintonizado, nos apare-
lhos de rádio, na frequ-
ência FM 107.3 MHz. O 
ouvinte também pode 
escutar a programação 
pela internet (https://
jovempan.com.br/afi lia-
da/jaboticabal-fm). LEIA + PG 06
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opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

Tenho vigiado alguns 
hábitos mentais meus 
que, muitas vezes, pas-
sam ‘batidos’. Reclamar 
é um deles. Reclamar de 
determinado barulho, 
cheiro, pessoa, compor-
tamento, situação, peso, 
cabelo, roupa... Tenho 
procurado fi car mais 
atenta e tive vontade de 
dividir isso com vocês!

Não é a primeira vez 
que trago esse assun-
to aqui para a coluna 
e, como sempre deixo 
claro: quando falo de 
reclamação, não estou 
me referindo às dores 
da alma que precisam 
de um desabafo, de um 
pedido de ajuda. Estou, 
na verdade, falando da 
ociosidade espiritual em 
que nos colocamos, de 
livre e espontânea von-
tade, nos acomodando 
e sentindo prazer na 
queixa. Quando a recla-
mação vira um vício que 
devora nossa percep-
ção de reação e solução 
de problemas. 

Nas redes sociais 
ocorre muito isso. Bas-
ta alguém dizer: ‘Hoje 
em dia as pessoas são 
ingratas’. Pronto! Vem 
uma dezena de outras 
pessoas reiterando: 
‘verdade’, ‘é assim mes-
mo’, ‘fato’, ‘tem razão’. E 
a lamentação é reforça-
da como verdade abso-
luta...

Precisamos vigiar 
para não sabotar nos-
sas possibilidades de 
transformar o que vai 
mal. Diante de proble-
mas, reclamar, lamen-
tar, desanimar só vai 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

PARE, agora, de R-E-C-L-A-M-A-R!

fazer tudo piorar. Vamos 
alterar o pensamento, 
nos colocar em sinto-
nia de solução, de fazer 
o melhor que puder-
mos, de pedir ajuda, de 
buscar outras esferas 
mais felizes. Emmanuel, 
no livro ‘Hoje’, psicogra-
fi a de Chico Xavier, nos 
traz uma lição chamada 
‘Problema’. Trago para a 
nossa boa refl exão! 

“Diante desse ou da-
quele problema que te 
afl ija, perdendo forças 
inutilmente: se é doen-
ça no próprio corpo, a 
inquietação não se te 
fará remédio; se é en-
fermidade em pessoas 
queridas, a irritação 
que demonstres apenas 
lhes prejudicará o cam-
po emotivo; se é dívida a 
pagar, não te liberarás 
com lamentações; se 
erraste, tão somente a 
tristeza não se te ergue-
rá em apoio real para a 
corrigenda devida; se 
sofre porque algum fa-
miliar se te desvinculou 
da equipe doméstica a 
fi m de residir à distância, 
não conseguirás, com 
isso, retê-lo a cabres-
to; se um companheiro 
ou uma companheira te 
deixaram a sós, não lhes 
modifi carás as decisões 
unicamente porque te 
lastimes; se alguém te 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Elias Aguiar

Elias é um nome para se 
prestar muita atenção, por 
isso essa semana nossos holo-
fotes se inclinam para ilumi-
nar toda sua beleza.

Além de demonstrar ta-
lento, o garotão de apenas 18 
anos e 1,83 de altura, tem ca-
racterísticas como: humilda-
de e carisma, duas qualidades 
importantes na vida e carreira 
de uma pessoa de sucesso.

Dando os primeiros passos 
na carreira de modelo o vir-
giniano é representado pela 
CRC Models Ribeirão Preto.

De olho nele!

feriu e não desculpas a 
ofensa recebida, o res-
sentimento se te ma-
nifestará no coração, 
comprometendo-te o 
equilíbrio orgânico; se a 
tua dor se verifi ca ante a 
desencarnação de entes 
queridos, a inconforma-
ção a que te entregas 
tão só se te fará tumul-
tuar o círculo daqueles 
aos quais mais amas.

Perante qualquer pro-
blema, se não queres 
agravá-lo, aceita-o, com 
paciência, porque assim 
formarás em ti mesmo o 
clima favorável ao auxí-
lio dos Mensageiros do 
Eterno Bem, que te sus-
tentarão as energias, de 
modo a que promovas a 
única solução segura e 
verdadeira que se te faz 
necessária e que será 
sempre — trabalhar.”

****
PARTICIPE DE NOS-

SAS REUNIÕES ONLINE
VIBRAÇÕES DO PASSE 

E PARA FLUIDIFICAÇÃO 
DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjaboti-
cabal

Terças, às 20h - Estu-
do de O Livro dos Espíri-
tos

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

Jornal Gazeta Jaboticabal (6col) 30 x 6,5 cm Rodapé

Contrato:3010E078836 CPF:044231218,
Contrato:3010E064550 CPF:164237558,
Contrato:3010E064337 CPF:311131318,
Contrato:3010E172811 CPF:370806318,
Contrato:3010E076781 CPF:382589178,

Contrato:3010E078689 CPF:441199588,
Contrato:3010E078949 CPF:466735378.

A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., com registro na ANS sob o nº 36.825-3, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13 da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em face 

das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, entrem em contato com esta 

operadora de saúde, para tratar assunto referente ao seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à unidade de atendimento da empresa em sua cidade, ou entrar 

em contato com a mesma através dos números 4020-9093 e 08002809130 (SAC). Vale destacar que o desinteresse do beneficiário no prazo acima conferido, acarretará a adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. 

A HAPVIDA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.

 

 

 

 
 
                                          ALÍVIO PARA OS CANSADOS 
 
“Vinde a mim todos os cansados e os sobrecarregados, e eu vos 
aliviarei”, disse Jesus. 
 
  Ora, a salvação do cansado é Vir, não Ficar. A salvação do cansado é 
tomar algo, é atender um convite para sair de onde está e encontrar 
alívio para alma. Mas como posso ir a algum lugar se eu mesmo não 
tenho forças para me ajudar? Interessante isso. Para nós, a salvação do 
cansado é ficar e descansar. Jesus, no entanto, diz que o cansado tem 
que VIR. Mas como o cansado andará se está cansado? Não seria muito 
mais digno de Deus dizer: “Todos vós cansados, ficai onde estais, e eu 
vos visitarei.”? A questão é que Este que oferece o descanso está ao 
lado, e Seu convite não é um grito distante, mas uma súplica interior: 
“Vinde a mim... e achareis descanso. Tomai o jugo, e tereis alívio”.          
Assim, o movimento, o Vir, não para fora, mas para dentro! Todavia, por 
mais perto que Ele esteja aquele que precisa da ajuda precisa Vir; tem de 
se movimentar; necessita escolher e acolher o refúgio.  
  Afinal, quem descansa no refúgio que não quer estar? Refúgio forçado é 
prisão! “Vinde a mim” é um convite pessoal e propõe um encontro 
pessoal. “Vinde a mim” equivale a “permaneça em mim, e você terá 
descanso”. Todavia, nem por causa disso eu devo ficar onde estou. Eu 
preciso sair de onde estou em mim a fim de encontrá-lo como alívio para 
mim, ainda em mim. “Permanecer nele” é “Vir a Ele”. Portanto, é 
um permanecer em movimento, andando com Ele, deixando-se levar aos 
pastos verdejantes e às águas tranquilas que não existem em nenhum 
éden terreno, mas tão-somente em paragens interiores. O conselho para 
os cansados e sobrecarregados é descansar em Cristo, para isto venha 
até ele. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 114/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor HOMERO MARCIANO DA SILVA, lotado no De-
partamento de Administração, Licença Prêmio em gozo, de 01/08/2022 a 19/08/2022, 
referente ao 4º período aquisitivo (29/12/2012 a 28/12/2017), conforme Processo RD 
493/2022.

Jaboticabal, 1º de agosto de 2022.

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° 115/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora ANA PAULA TOPAN JUNQUEIRA, Agente
de Serviços de Comunicação, lotado no Departamento de Administração, pagamento 
de parcela da Gratificação Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008

Jaboticabal, 02 de agosto de 2022.

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° 116/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor MAYKON CAETANO DA COSTA, Motorista, 
lotado no Departamento de Administração, pagamento de parcela da Gratificação 
Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 3 de agosto de 2022.

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° 117/2022

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

CONCEDE 45 (quarenta e cinco) dias de Licença Prêmio em pecúnia referente 
ao 5° período aquisitivo (01/02/2015 a 31/01/2020), ao servidor IVOMAR GILBERTO 
SCARPIM, lotado no Departamento de Administração, com fundamento no artigo 150 
da Lei Municipal n° 3736 de 03 de abril de 2008.

Jaboticabal, 5 de agosto de 2022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

PORTARIAS

Nº 113, DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecú-
nia ao servidor Clayton Barone.
Nº 114, DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecú-
nia ao servidor Clayton Barone.
Nº 115, DE 02 DE AGOSTO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecú-
nia ao servidor Ivomar Gilberto Scarpim.
Nº 116, DE 05 DE AGOSTO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecú-
nia ao servidor Mauro Ivo Assine.

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 372 DE 02 DE AGOSTO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 
01 de agosto de 2.022, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV 
da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga a seguinte, 

RESOLUÇÃO
Concede licença de 30 (trinta) dias à Vereadora DRA. ANDRÉA 
CRISTIANE FOGAÇA DE SOUZA NOGUEIRA – DRA. ANDRÉA 
DELEGADA – PSC, e dá outras providências.

Autoria: Mesa Diretora Biênio 2021-2022

Art. 1º Fica concedida licença de 30 (trinta) dias à Vereadora DRA. ANDRÉA CRISTIA-
NE FOGAÇA DE SOUZA NOGUEIRA – DRA. ANDRÉA DELEGADA, eleita Vereadora 
de Jaboticabal nas eleições realizadas em 15 de novembro de 2020 pelo Partido Social 
Cristão – PSC, empossada na Sessão Solene realizada por este Poder Legislativo no
dia 1º de janeiro de 2021, com mandato até 31 de dezembro de 2024, para tratar de 
assuntos particulares.
Art. 2º A licença de que trata esta Resolução se dará no período de 1º de setembro de 
2022 a 30 de setembro de 2022.
Art. 3º A Presidência deste Poder Legislativo tomará as medidas necessárias visando 
a convocação do suplente imediato SR. JOSÉ ANTONIO CARDOSO DA SILVA - ZÉ 
CABELEIREIRO – PSC, para assumir a vaga oriunda do presente licenciamento, cujo 
posse se dará na dará no dia 1º de setembro de 2022 em horário a ser definido pela 
Presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo.
Art. 4º: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 02 de agosto de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, em 02 de agosto de 2022.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SISTEMA ATHENAS PAULISTA DE RADIODIFUSÃO LTDA
FUNDAMENTO: Art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
PROCESSO Nº 363/2022 – Pregão Presencial nº 03/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de radiodifusão 
(Transmissão FM) objetivando a veiculação de matérias de caráter institucional 
de cunho informativo, educativo e cultural, conforme especificações constantes no 
Anexo I do Edital (Termo de Referência)
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), 
para o período de vigência de 12 (doze) meses.
DATA DO CONTRATO:  03/08/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SISTEMA ATHENAS PAULISTA DE RADIODIFUSÃO LTDA
FUNDAMENTO: Art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
PROCESSO Nº 363/2022 – Pregão Presencial nº 03/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de radiodifusão 
(Transmissão FM) objetivando a veiculação de matérias de caráter institucional 
de cunho informativo, educativo e cultural, conforme especificações constantes no 
Anexo I do Edital (Termo de Referência)
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos 
reais)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/07/2022

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 06/2022
CONTRATO Nº 06/2020
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: LEBRÃO DE BARROS & CALEGARI LTDA
FUNDAMENTO: Artigo 65, I, “b” e parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993
PROCESSO N. 465/2022 – Dispensa nº 33/2020
OBJETO: Acréscimo quantitativo do objeto do Contrato Administrativo nº 06/2020  
para fornecimento de link de internet em fibra óptica – 300mbps download/300mbps 
upload – para transmissão das Sessões e eventos realizados no Plenário da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 1.165,98 (um mil, cento e sessenta e cinco reais e 
noventa e oito centavos), sendo a primeira parcela proporcional à c o m p e t ê n c i a

mensal do contrato originário, correspondente aos dias 02 a 09 de Agosto de 2022, e 
mais 11 (onze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 103,49 (cento e três reais e quarenta 
e nove centavos).
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 02/08/2022
PERÍODO DE VIGÊNCIA TOTAL DO ADITAMENTO: 02/08/2022 a 09/07/2023.

AVISO DE SUSPENSÃO DE CERTAME

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna pública a SUSPENSÃO do certame 
Tomada de Preços nº 01/2.022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para execução de serviço, com fornecimento de material e mão de obra completa, 
para a EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE 
A INCÊNDIO das dependências da CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, con-
forme Projeto Aprovado – PT 246277/3524303/2021. A suspensão do certame, até 
ulterior decisão, destina-se à reanálise de termos do respectivo edital. Os atos sub-
sequentes do respectivo certame serão publicados oportunamente.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 114/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor HOMERO MARCIANO DA SILVA, lotado no De-
partamento de Administração, Licença Prêmio em gozo, de 01/08/2022 a 19/08/2022, 
referente ao 4º período aquisitivo (29/12/2012 a 28/12/2017), conforme Processo RD 
493/2022.

Jaboticabal, 1º de agosto de 2022.

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° 115/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora ANA PAULA TOPAN JUNQUEIRA, Agente
de Serviços de Comunicação, lotado no Departamento de Administração, pagamento 
de parcela da Gratificação Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008

Jaboticabal, 02 de agosto de 2022.

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° 116/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor MAYKON CAETANO DA COSTA, Motorista, 
lotado no Departamento de Administração, pagamento de parcela da Gratificação 
Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 3 de agosto de 2022.

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° 117/2022

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

CONCEDE 45 (quarenta e cinco) dias de Licença Prêmio em pecúnia referente 
ao 5° período aquisitivo (01/02/2015 a 31/01/2020), ao servidor IVOMAR GILBERTO 
SCARPIM, lotado no Departamento de Administração, com fundamento no artigo 150 
da Lei Municipal n° 3736 de 03 de abril de 2008.

Jaboticabal, 5 de agosto de 2022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

PORTARIAS

Nº 113, DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecú-
nia ao servidor Clayton Barone.
Nº 114, DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecú-
nia ao servidor Clayton Barone.
Nº 115, DE 02 DE AGOSTO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecú-
nia ao servidor Ivomar Gilberto Scarpim.
Nº 116, DE 05 DE AGOSTO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecú-
nia ao servidor Mauro Ivo Assine.

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 372 DE 02 DE AGOSTO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 
01 de agosto de 2.022, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV 
da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga a seguinte, 

RESOLUÇÃO
Concede licença de 30 (trinta) dias à Vereadora DRA. ANDRÉA 
CRISTIANE FOGAÇA DE SOUZA NOGUEIRA – DRA. ANDRÉA 
DELEGADA – PSC, e dá outras providências.

Autoria: Mesa Diretora Biênio 2021-2022

Art. 1º Fica concedida licença de 30 (trinta) dias à Vereadora DRA. ANDRÉA CRISTIA-
NE FOGAÇA DE SOUZA NOGUEIRA – DRA. ANDRÉA DELEGADA, eleita Vereadora 
de Jaboticabal nas eleições realizadas em 15 de novembro de 2020 pelo Partido Social 
Cristão – PSC, empossada na Sessão Solene realizada por este Poder Legislativo no
dia 1º de janeiro de 2021, com mandato até 31 de dezembro de 2024, para tratar de 
assuntos particulares.
Art. 2º A licença de que trata esta Resolução se dará no período de 1º de setembro de 
2022 a 30 de setembro de 2022.
Art. 3º A Presidência deste Poder Legislativo tomará as medidas necessárias visando 
a convocação do suplente imediato SR. JOSÉ ANTONIO CARDOSO DA SILVA - ZÉ 
CABELEIREIRO – PSC, para assumir a vaga oriunda do presente licenciamento, cujo 
posse se dará na dará no dia 1º de setembro de 2022 em horário a ser definido pela 
Presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo.
Art. 4º: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 02 de agosto de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, em 02 de agosto de 2022.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SISTEMA ATHENAS PAULISTA DE RADIODIFUSÃO LTDA
FUNDAMENTO: Art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
PROCESSO Nº 363/2022 – Pregão Presencial nº 03/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de radiodifusão 
(Transmissão FM) objetivando a veiculação de matérias de caráter institucional 
de cunho informativo, educativo e cultural, conforme especificações constantes no 
Anexo I do Edital (Termo de Referência)
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), 
para o período de vigência de 12 (doze) meses.
DATA DO CONTRATO:  03/08/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SISTEMA ATHENAS PAULISTA DE RADIODIFUSÃO LTDA
FUNDAMENTO: Art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
PROCESSO Nº 363/2022 – Pregão Presencial nº 03/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de radiodifusão 
(Transmissão FM) objetivando a veiculação de matérias de caráter institucional 
de cunho informativo, educativo e cultural, conforme especificações constantes no 
Anexo I do Edital (Termo de Referência)
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos 
reais)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/07/2022

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 06/2022
CONTRATO Nº 06/2020
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: LEBRÃO DE BARROS & CALEGARI LTDA
FUNDAMENTO: Artigo 65, I, “b” e parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993
PROCESSO N. 465/2022 – Dispensa nº 33/2020
OBJETO: Acréscimo quantitativo do objeto do Contrato Administrativo nº 06/2020  
para fornecimento de link de internet em fibra óptica – 300mbps download/300mbps 
upload – para transmissão das Sessões e eventos realizados no Plenário da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 1.165,98 (um mil, cento e sessenta e cinco reais e 
noventa e oito centavos), sendo a primeira parcela proporcional à c o m p e t ê n c i a

mensal do contrato originário, correspondente aos dias 02 a 09 de Agosto de 2022, e 
mais 11 (onze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 103,49 (cento e três reais e quarenta 
e nove centavos).
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 02/08/2022
PERÍODO DE VIGÊNCIA TOTAL DO ADITAMENTO: 02/08/2022 a 09/07/2023.

AVISO DE SUSPENSÃO DE CERTAME

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna pública a SUSPENSÃO do certame 
Tomada de Preços nº 01/2.022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para execução de serviço, com fornecimento de material e mão de obra completa, 
para a EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE 
A INCÊNDIO das dependências da CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, con-
forme Projeto Aprovado – PT 246277/3524303/2021. A suspensão do certame, até 
ulterior decisão, destina-se à reanálise de termos do respectivo edital. Os atos sub-
sequentes do respectivo certame serão publicados oportunamente.

Saiba que a for-
malização do seu 
negócio é um pri-
meiro passo es-
sencial para o 
futuro da sua em-
presa!

Neste curso ofe-
recido pelo Sebrae 
Aqui você vai fi car 
por dentro de to-
das as informa-
ções e ferramen-
tas básicas para 
se tornar um MEI 
- Microempreen-
dedor Individual .

Venha saber dos 
direitos e deveres 
de um MEI e das 
mudanças imple-
mentadas pelo go-
verno federal no 
processo de aber-
tura.

Quer saber 
mais?  WhatsApp 
1632033398

A Secretaria de 
Indústria, Comér-
cio e Turismo, por 
meio do  Sebrae 
Aqui e seus  par-
ceiros trazem para 
Jaboticabal o Pro-
jeto Aumente seu 
Faturamento.

Voltado exclusi-
vamente para em-
presas com CNPJ, 
o Projeto contará 
com 2 worshops 
coletivos e  gratui-
tos, onde serão tra-
tados os temas de 
marketing e fi nan-
ças. 

Iniciando no mês 
de Agosto e com 
término previsto 
para Outubro, os 
empreendedores 
participantes ainda 
receberão consul-
torias gratuitas e  
personalizadas, de 
acordo com suas  
necessidadese ten-
do como objetivo 
principal, o aumen-
to do faturamento 
da empresa.

Destaca-se que 
para obtenção do 
Certifi cado é ne-
cessário participar 
do Projeto como 
um todo (não é per-
mitido a  partici-

Você é novo no empreendedorismo?

Projeto Aumente seu Faturamento

pação em apenas 
uma data).

As vagas são limi-
tadas e as inscri-
ções podem ser fei-
tas pelo link abaixo 
até o dia 22 de Agos-
to: https:// docs.
google.com /.../ 

1FAIpQLSdx8O2 ... 
/viewform...

Os workshops se-
rão realizados na 
ACIAJA, das 19h às 
21h.

Cronograma:
- 29/08 : 

Workshop de aber-

tura;
- 03/10: Worshop 

fi nal.
- consultorias  

p e r s o n a l i z a d a s 
agendadas.

Informações no 
Sebrae Aqui: 3203-
3398
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Prefeito Emerson Camargo e presidente do Legislativo 
Renata Assirati participam da palestra com Dimas 

Ramalho, reunindo autoridades de Jaboticabal e região
O presidente do Tri-

bunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE-
-SP) Dimas Ramalho 
esteve em Jaboticabal 
– SP, na última quinta-
-feira, dia 5, para uma 
palestra com o tema “O 
Tribunal de Contas do 
Estado e Municípios”. 
O evento aconteceu no 
Cine Teatro Municipal 
e reuniu autoridades e 
lideranças políticas de 
Jaboticabal e região. 

Entre as autorida-
des locais estiveram 
presentes o prefeito 
Emerson Camargo, a 
presidente do Legis-
lativo Renata Assirati, 
os vereadores Dr. Edu 
Fenerich, Dr. Mauro 
Henrique Cenço, Ronal-
dinho Perucci, Daniel 
Rodrigues, Pepa Servi-
done e Prof. Jonas, se-
cretários municipais, 
estudantes do curso 
de direito da Faculdade 
São Luís, imprensa, en-
tre outros. 

Durante a palestra, 
Dimas Ramalho co-
mentou alguns casos 
de gestão pública que 
ferem a transparência 
e a legalidade do sis-
tema. E que o TCE faz 
um papel importante 
de ensinar gestores 
municipais. “Temos que 
repercutir o trabalho 
que fazemos. Vim falar 
um pouco sobre o meu 
trabalho e a função do 
Tribunal, que é contro-
lar o dinheiro público. 
Contamos com a pre-
sença de muitas auto-
ridades de Jaboticabal 
e da região nesta noite, 
e é sempre bom encon-
trar estas pessoas e 
ensinar cada vez mais. 
É fundamental passar-
mos tudo o que apren-
demos. O Tribunal é 
informatizado e temos 
acesso a tudo que os 
gestores gastam por 
dia”, explicou Dimas 
Ramalho. 

A presidente do Le-
gislativo, Renata Assi-
rati, sempre está aten-
ta aos ensinamentos do 
TCE quando a mesma 
procura pelos respon-
sáveis. “Foi um prazer 
muito grande receber 
em Jaboticabal o pre-
sidente do Tribunal de 
Contas do Estado de 
São Paulo. É realmente 
importante conhecer-
mos em detalhes todos 
os procedimentos e 
trabalharmos na mais 
legalidade possível. 
Hoje o TCE tem um pa-
pel de escola para nós, 
legisladores, e sempre 
que necessitamos, tira-
mos todas as dúvidas 
necessárias no próprio 
Tribunal. Temos que 
ter um papel de efi ci-
ência e transparência 
na gestão pública. Foi 
uma honra encontrar 
pessoas importantes, 
como o Diretor Regio-
nal do TCE de Ribeirão 
Preto, Flávio Henrique 
Pastre, o assessor do 
deputado federal Ar-
naldo Jardim, nosso 
amigo Fábio Pádua, e 
sua esposa Paula, pre-
sidentes de Câmaras, 
vereadores e prefeitos 
da nossa região. Foi 
uma noite muito impor-
tante mesmo”, destaca 
Renata Assirati. 

O prefeito Emerson 
Camargo agradeceu a 
presença do presiden-
te do TCE, marcando 
as comemorações de 
aniversário de Jaboti-
cabal. “Dimas Ramalho 
tem uma das histórias 
mais ricas que conhe-
ço. Uma conversa com 
Dimas Ramalho vale 
mais do que anos e 
anos de muito estudo. 
Agradeço ao Sr. Dimas 
Ramalho, presidente do 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, 
por abraçar Jabotica-
bal e marcar presença 
no nosso Cine Munici-
pal”, enfatiza o prefei-
to Emerson Camargo, 

que complementa. “Eu 
sou fã do Dimas de lon-
ga data, desde jovem, 
quando meu pai apre-
sentou e destacou o 
que ele representava, 
a honestidade. O Tribu-
nal é um órgão fi scali-
zador e quem trabalha 
com a gestão pública 
tem a obrigatoriedade 
de respeitar as orien-

tações. Procuro prati-
car as orientações, o 
que não pode ocorrer é 
errar por dolo, isso não 
pode acontecer. Sem-
pre temos que pensar 
na boa ética e agrade-
ço a presença de to-
dos os representantes 
presentes durante esta 
palestra”, conclui o 
prefeito. 

Um pouco sobre Di-
mas Ramalho

Dimas Ramalho é na-
tural de Taquaritinga 
– SP. Formado na Fa-
culdade de Direito do 
Largo de São Francisco 
(USP), Dimas Ramalho é 
uma sumidade na área. 
Foi promotor de Justi-
ça, deputado federal e 
estadual, conselheiro 

e atual presidente do 
Tribunal de Contas. Di-
mas Ramalho também 
foi secretário de Habi-
tação do Estado de São 
Paulo, professor uni-
versitário e coordena-
dor de pós-graduação 
na Universidade Nove 
de Julho. 
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Programa “Câmara em Pauta” estreia dia 08 
de agosto na rádio Jovem Pan Jaboticabal

Plenário aprova licença de 30 dias para 
vereadora Dra. Andréa Delegada (PSC)

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e 
Secretaria da Saúde se reúnem para traçar ações no 
enfrentamento pós pandemia em nosso município

Os vereadores da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal apro-
varam por unani-
midade, em sessão 
ordinária na segun-
da-feira (01/08), o 

Na última quinta-
-feira dia 28, a Secre-
taria de Assistência 
e Desenvolvimento 
Social se reuniu com 
representantes da 
Secretaria de Saúde 
para articular ações 
diante dos desafios 
enfrentados no pós 
pandemia, principal-
mente com relação 
à saúde mental e a 
demanda de idosos e 
pessoas com defici-
ência em situação de 
negligência e aban-
dono.

“A articulação dos 

pedido de licença 
solicitado pela vere-
adora Dra. Andréa 
Delegada (PSC).

De acordo com o 
texto aprovado com 

uma emenda (Proje-
to de Resolução nº 
26/2022), a conces-
são da licença será 
de 30 dias, válido de 
1º a 30 de setembro 
de 2022, para o tra-

tamento de assuntos 
particulares. Quem 
assume a vaga du-
rante o período é Zé 
Cabeleireiro (PSC), 
primeiro suplente à 
vaga. A posse está 
prevista para o dia 
1º de setembro em 
horário ainda a ser 
definido pela pre-
sidente da Câmara 
Municipal, Renata 
Assirati (PSC).

A próxima sessão 
ordinária será no dia 
15 de agosto, aber-
ta ao público com 
transmissão pelo 
canal da Câmara no 
YouTube e retrans-
missão pelo Face-
book.

TRIBUNA LIVRE – 
Antes do início da 

sessão plenária, 
João Vitor Almeida 
Ramos ocupou o es-
paço da Tribuna Li-
vre para discutir so-
bre a falta de água 
na cidade. O pronun-
ciamento do muníci-
pe foi acompanhado 
por moradores de 
bairros que tem so-
frido com a falta da 
água, que empunha-
ram cartazes pedin-
do solução para o 
problema. Após a ex-
posição na Tribuna 
Livre, os vereadores 
afirmaram que vão 
solicitar uma audi-
ência pública ao Po-
der Executivo para 
tratar sobre o as-
sunto, uma vez que 
a audiência pública 
é o instrumento pela 
qual a comunidade 

pode discutir seus 
problemas e apre-
sentar suas propos-
tas e sugestões aos 
órgãos públicos.

A Tribuna Livre 
também foi utiliza-
da por André Felipe 
Borgatto de Souza 
Maria, integrante do 
Conselho Municipal 
de Cultura de Jabo-
ticabal, que abor-
dou sobre o setor 
cultural da cidade. 
A íntegra dos pro-
nunciamentos está 
disponível no canal 
da Câmara no You-
Tube (https://www.
youtube.com/Cama-
raMunicipaldeJabo-
ticabal).

Na próxima segunda-
-feira, 08 de agosto, a 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal estreia o 
programa “Câmara em 
Pauta” na rádio Jovem 
Pan Jaboticabal. O pro-
grama vai ao ar de se-
gunda a sexta-feira, das 

11h50 às 12h00, com o 
objetivo de levar aos ou-
vintes uma dose diária 
de informação sobre o 
Legislativo jaboticaba-
lense. O canal pode ser 
sintonizado, nos apare-
lhos de rádio, na frequ-
ência FM 107.3 MHz. O 

ouvinte também pode 
escutar a programação 
pela internet (https://
jovempan.com.br/afi lia-
da/jaboticabal-fm).

O “Câmara em Pau-
ta – a voz do parlamen-
to jaboticabalense” é 

um programa realizado 
pela Câmara Municipal, 
por meio dos vereado-
res, para a divulgação 
de matérias informati-
vas, institucionais, edu-
cativas e/ou culturais 
do universo Legislativo. 
Informações de interes-
se público sobre atos, 
projetos, leis, ativida-
des dos parlamentares. 
Tudo com o objetivo de 
prestar contas à popu-
lação.

Cada dia um vereador 
ocupará o microfone 
para abordar temas de 
interesse da população, 
conforme regulamen-
tação prevista no Ato 
da Mesa nº 57/2021. 
O programa terá dura-
ção de 10 minutos, com 
transmissão das 11h50 
às 12h00 pela Jovem 
Pan (107,3 FM na sin-
tonia do rádio). Os pod-
casts também fi carão 

disponíveis no site ins-
titucional da Câmara 
(www.jaboticabal.sp.leg.
br), com acesso pelo 
menu “COMUNICAÇÃO 
> Podcast Câmara em 
Pauta”, após a veicula-
ção inédita pela rádio. A 
participação dos verea-
dores seguirá ordem al-
fabética dos respectivos 
nomes sociais.

“A Câmara tinha um 
contrato para a divul-
gação de matérias em 
uma rádio da cidade, a 
101FM, que era fruto 
de uma licitação. Mas 
como todo contrato tem 
um prazo de validade, 
este também chegou ao 
fi m. Então fi zemos uma 
consulta aos vereado-
res, e a maioria achou 
importante mantermos 
a divulgação das infor-
mações das atividades 
legislativas no rádio, 
por ser um canal de co-

municação ainda muito 
ativo com a população. 
Então abrimos uma li-
citação, como manda a 
lei, e quem venceu foi a 
Jovem Pan. A partir de 
agora, é ela que passa 
a prestar o serviço de 
transmissão de rádio 
para a Câmara de Jabo-
ticabal”, explicou a pre-
sidente da Casa, Renata 
Assirati.

Duas emissoras parti-
ciparam do certame de 
licitação, na modalidade 
Pregão Presencial. A Jo-
vem Pan foi a empresa 
que ofereceu o menor 
valor para prestar o 
serviço de transmissão 
do conteúdo produzido 
pela Câmara, por meio 
de seus vereadores. O 
contrato tem prazo de 
12 meses, podendo, ou 
não, ser renovado pela 
Administração.

serviços socioassis-
tenciais e a interseto-
rialidade da política 
de assistência social 
com as demais polí-
ticas é essencial. O 
público que atende-
mos é o mesmo o que 
reforça a importân-
cia de uma comuni-
cação assertiva nos 
diversos serviços 
oferecidos à popula-
ção. E essa interlo-
cução entre Secre-
tarias de Assistência 
Social e Saúde, re-
forçam ainda mais o 
compromisso do me-

lhor atendimento aos 
usuários”, esclarece 

a Assistente Social 
Juliana Cristina Tota 

de Oliveira - Diretora 
do Departamento de 

Proteção Social Bá-
sica.
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A função pedagógica dos Tribunais de 
Contas na Nova Lei de Licitações

Dimas Ramalho
A Lei 14.133/2021 

trouxe importantes re-
gras a respeito da atu-
ação dos Tribunais de 
Contas nas licitações e 
contratos administra-
tivos. De modo geral, é 
possível dividir essas 
regras em relação à 
forma de exercício da 
função típica de con-
trole e à formação de 
gestores públicos para 
a aplicação da nova lei, 
objeto este que é o foco 
do presente texto.

O aspecto pedagógi-
co do controle da ges-
tão pública não é pro-
priamente novo para as 

Cortes de Contas. Afi -
nal, ao exercerem suas 
funções típicas, forma-
-se um conjunto de jul-
gados e súmulas que 
direcionam os agentes 
públicos, envolvidos ou 
não nos casos analisa-
dos, nas futuras ações 
administrativas. Além 
disso, o instrumento 
de consulta formal a 
tais órgãos tem sido 
utilizado para tratar 
de temas em tese, com 
a obtenção de diretriz 
geral que se aplica a di-
versos órgãos e entida-
des no mesmo quadro 
jurídico.

No entanto, a nova Lei 

de Licitações trouxe um 
acréscimo a essa fun-
ção. Está determina-
do no art. 173 o dever 
de os Tribunais, pelas 
respectivas Escolas, 
promoverem a forma-
ção dos agentes pú-
blicos envolvidos com 
a sua aplicação, o que 
envolve pregoeiros, 
agentes de contrata-
ção, membros de equi-
pes de apoio, gestores 
e fi scais de contratos 
etc. Os instrumentos 
utilizados para tal fi -
nalidade são “cursos 
presenciais e a distân-
cia, redes de aprendi-
zagem, seminários e 

congressos sobre con-
tratações públicas”. 

A norma possui por 
fi nalidade estabelecer 
um ambiente de apren-
dizagem para os ges-
tores públicos, basea-
do no corpo técnico de 
tais órgãos de controle 
e em acadêmicos espe-
cializados na matéria, 
além da troca de expe-
riências e percepções 
a respeito do novo re-
gime jurídico inaugura-
do. 

Como típica ativida-
de de transmissão de 
conhecimento, é ne-
cessária a interação 
entre todos os partí-
cipes destes eventos, 
instrutores e alunos. A 
perspectiva da lei é a 
do diálogo aberto entre 
controladores, profes-
sores e gestores para 
criar consensos sobre 
o tema de licitações e 
contratos, com ênfase 
em medidas que previ-
nam erros, ao invés de 
apenas focar na sua 
correção e sanciona-
mento.

O desempenho da 
função pedagógica 
vem sendo há tempos 
uma das prioridades 
do Tribunal de Contas 
do Estado de São Pau-

lo, por meio das ativida-
des da Escola Paulista 
de Contas Públicas e de 
eventos já tradicionais, 
como o Ciclo de De-
bates, que há 25 anos 
reúne jurisdicionados 
pelo interior. Em 2022, 
estivemos em dez cida-
des e dialogamos com 
mais de sete mil Prefei-
tos, Vereadores, Secre-
tários, e servidores que 
integram as equipes 
de apoio aos gestores 
públicos. A nova Lei de 
Licitações foi um dos 
destaques da progra-
mação dessa caravana.

Para  cumprir o de-
ver colocado pela nova 
norma às Cortes de 
Contas com mais es-
pecifi cidade, o TCESP 
também promoveu no 
dia 07 de julho um semi-
nário na cidade de Ara-
raquara (disponível em 
https://www.youtube.
com/ watch?v=jVP2g4 
HNIPc&t=8720s e ht-
tps://www.youtube. 
c o m / w a t c h ? v = b _
NnsX3Se f4&t=7711s), 
que reuniu mais de mil  
gestores da região, 
além de transmissão 
online pelas redes so-
ciais, com mais de 1,4 
mil espectadores ao 
vivo. Na ocasião, as 

perguntas feitas aos 
instrutores auxiliaram 
o diálogo e interação 
entre todos.

Mais seminários es-
tão previstos neste 
ano para contribuir 
com a difusão da Lei n. 
14.133/2021. O pró-
ximo ocorrerá em São 
José dos Campos, em 
setembro, e os demais 
serão organizados pelo 
TCESP no mesmo for-
mato em Bauru, Presi-
dente Prudente e Re-
gistro, entre outubro e 
dezembro, sempre em 
ambiente de aprendiza-
gem mútua e colabora-
tiva.

A criação de um am-
biente público de maior 
efi ciência e efetividade 
por parte dos gestores 
nas contratações pú-
blicas demanda a inte-
ração com os Tribunais 
de Contas para a cria-
ção de consensos apli-
cáveis ao novo regime, 
ação que deve mobili-
zar todos os controla-
dores conscientes de 
sua relevante função 
pedagógica.    

Dimas Ramalho é 
Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo

Pois é ... estamos 
aqui, de novo, para o 
3º. Recado: OS OITO 
PONTOS DE LUZ!!!

- Como fi lhos(as) 
de DEUS, acreditan-
do ou não, estamos 
constantemente ir-
radiando alguma 
COISA NOSSA, boa 
ou ruim. Então, pra-
tiquemos diariamen-
te a seguinte afi rma-
ção: 

“EU SOU LUZ, EU 
RESPIRO LUZ, EU ME 
ALIMENTO DE LUZ, 
EU IRRADIO LUZ. 

Com isso, certa-
mente, estaremos 
irradiando o tempo 
todo SOMENTE LUZ!

- Segundo os en-
tendidos, teremos 
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OS OITO PONTOS DE LUZ!!!

OITO PONTOS DE 
LUZ, agindo sobre 
todos nós, de agosto 
em diante. Então, re-
cebendo e absorven-
do esta LUZ, vamos 
irradiá-la em todas 
as direções, com o 
nosso “tempero” de 
amor e esperança, 
para um mundo me-
lhor e uma humani-
dade mais feliz, ok?

- Bem, “o Arcanjo 
Miguel explica que 
existem 8 Pontos de 
Luz que calibram a 
Espiral do Ano Sa-
grado (que se iniciou 
no dia 26 de julho), e 
que estes estão sob 
a tutela dos Leões 
Estelares ou Leões 
Reais. Esses Leões 

são poderosos Se-
res Angélicos cuja 
função é serem os 
guardiões dos por-
tais do Tempo-Espa-
ço para a Terra em 
sua jornada pelas 
Estrelas.”

Esses 8 Pontos de 
Luz são os 8 “pontos 
de virada” Sagra-
dos da Espiral. Es-
tes consistem nos 4 
Portais ou Portais do 
Tempo Principal, e 
nos 4 Portais ou Por-
tais Sazonais. 

Os Portais do Tem-
po Principal estarão 
ativos no seu ponto, 
nas datas: 

- 8/8/22, sob a 
tutela Conselhos Es-
telares das Estrelas 
Reais Regulus;

- 11/11/22, sob a 

tutela dos Conselhos 
Estelares das Estre-
las Reais de Antares; 

- 2/2/23, sob a tu-
tela dos Conselhos 
Estelares das Estre-
las Reais de Forma-
lhaut, e 

- 5/5/23, sob a tu-
tela dos Conselhos 
Estelares das Estre-
las Reais de Aldeba-
ran.

O eixo 8/8 e 2/2 
Leão/Aquário é 
mantido pelos Pro-
fessores Estelares 
Sirianos e o Eixo 
11/11 e 5/5 Sagitá-
rio/Gêmeos é manti-
do pelos Pleaidianos, 
enquanto eles traba-
lham com a Terra e 
sua evolução (fi g. 1)

 Os quatro Por-
tais Sazonais (fi g.2) 

estarão ativos no 
seu ponto alto nas 
datas dos 

• 2 Solstícios, em 
22 de Dezembro e 22 
de Junho;  e 

• 2 Equinócios, 
em 22 de Setembro e 
22 de Março.   

Esses 8 Pontos de 
Luz criam uma Es-
trela de 8 Pontas que 
é um símbolo da re-
lação da Terra com o 
Sol e com a Luz Dou-
rada da Consciência 
Crística, que é o nível 
mais alto de Cons-
ciência que nosso 
Sol está irradiando 
para a Terra neste 
momento. Assim, a 
estrela de 8 pontas 
está associada aos 
Avatares Solares 
Maria Madalena e 

Yeshua como encar-
nações da Consciên-
cia Crística Feminina 
e Masculina (Fig. 3)

<><><><><>
Nossa sugestão é 

que façam o “bor-
dado” do PAI NOSSO 
de JESUS, com a AVE 
MARIA de MÃE MA-
RIA, no mínimo 3 ve-
zes. E comece desde 
já!

O importante é VO-
CÊS tornarem-se 
irradiantes o tempo 
todo!

É isso aí... na próxima 
mensagem tem mais...

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

IRINEU NOGUEIRA – 
Responsável pelos Estudos 
realizados na SETE.

Jaboticabal, 31 de julho 
de 2022.
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DEPUTADOS RAFAEL SILVA E RICARDO VISITAM 
JABOTICABAL E ANUNCIAM RECURSOS JUNTO À 

VEREADORA DRA. ANDRÉA DELEGADA

Na sexta-feira 
(29/08), estiveram 
em  Jaboticabal, o 
deputado estadual 
Rafael Silva (PSD) e 
o deputado federal 
Ricardo Silva (PSD), 
em parceria com os 
vereadores Dra. An-
dréa Delegada (PSC), 
Professor Jonas 
(REPUBLICANOS) e 
o ex-prefeito José 
Carlos Hori, e anun-
ciaram R$4 milhões 
em emendas que fo-
ram destinadas para 
Jaboticabal por meio 
de pedidos da vere-
adora Dra. Andréa 
Delegada.

Os parlamentares 
visitaram algumas 
empresas do muní-
cipio para conversar 
com colaboradores 
e aproveitaram a 
oportunidade para 
ressaltar a impor-
tância do voto dis-
trital nas eleições 
de outubro: “Daqui a 
pouco vão começar 
a passar pela cida-
de, deputados que 
nunca destinaram 
verbas para cá e que 
se quer nos aten-
dem quando vamos à 
Brasília em busca de 
recursos. Então é ex-
tremamente impor-
tante conhecer os 
deputados que estão 
sempre empenhados 
com Jaboticabal, as-
sim como Rafael e 
Ricardo que nunca 
recusaram um pedi-
do nosso.” Alertou a 
vereadora Dra. An-
dréa Delegada.

Reuniram-se tam-
bém com represen-
tantes de instituições 
que foram assistidas 
com recursos fede-
rais enviados pelo 
Deputado Ricardo 
Silva. Ao todo foram 
R$ 900 mil para nos-
sas entidades assis-
tenciais, entre elas 
Olhos d’Alma, APAE, 
ONG Amor Solidário, 
Recanto Menina, Ong 
Fênix, Educandário 
Lar do Caminho, As-
sociação Damas de 
Caridade (Asilo São 
Francisco de Paulo) 
e Unenlar. Durante 
a reunião, Dona Lia, 

presidente da ONG 
Amor Solidário se 
emocionou ao lem-
brar que após quase 
30 anos de traba-
lho beneficente com 
crianças e famílias 
carentes da cidade, 
a ONG pôde receber 
o valor de R$100 mil 
para a compra de 
equipamentos, gra-
ças a um pedido feito 
pela vereadora Dra. 
Andréa Delegada 
para o deputado Ri-
cardo Silva, que não 
mediu esforços para 
atendê-la. “Quero 
agradecer aos depu-
tados e a vereadora 
que se solidariza-
ram e acreditaram 
no trabalho realiza-
do na instituição e 
esse valor com cer-
teza será muito bem 
vindo para todas as 
famílias assistidas.” 
declarou a presiden-
te.

A cidade também 
foi contemplada com 
investimentos na 
saúde. Foram R$2 
milhões destinados 
para a compra de 
um moderno apare-
lho Raio-X, uma am-
bulância 0 km, uma 
Van adaptada para 
transporte de pa-
cientes  cadeirantes, 
além de R$ 300 mil 
em custeio para no-
vos investimentos. 
“Fiz uma indicação 

ao Prefeito para que 
este recurso seja 
utilizado para a re-
forma do CEO (Cen-
tro de Especialida-
des Odontológicas), 
pois a demanda é 
grande e há urgên-
cia para que essa 
reforma seja feita”, 
completou a Verea-
dora do PSC.

Rafael e Ricardo 
destinaram R$ 350 
mil para a constru-
ção de uma quadra 
de futebol society e 
uma miniquadra de 
basquete, com alam-
brado, arquibancada 
e iluminação que já 

está em fase final de 
construção no bair-
ro Parque Primeiro 
de Maio.

No ano passado, 
depois de um pedi-
do dos vereadores 
Dra. Andréa Delega-
da e Pepa Servidone 
(União Brasil), Rafael 
e Ricardo reuniram 
várias autoridades 
para buscar a am-
pliação da Fatec e o 
trabalho deu certo. 
A obra foi autorizada 
pela Superintenden-
te do Centro Paula 
Souza, Laura Laga-
ná, e o projeto está 

em fase de elabo-
ração. E em breve a 
instituição de ensino 
terá um novo prédio, 
novas salas e mais 
opções de cursos.

Além de todas es-
sas conquistas para 
nossa cidade, na Câ-
mara dos Deputados 
Ricardo Silva atua 
incansavelmente em 
favor dos aposenta-
dos e pensionistas.

Ele já conseguiu 
o fim da necessida-
de de prova de vida, 
antecipação do 13º 
salário e luta, desde 
seu primeiro dia de 

mandato, para que 
aposentados e pen-
sionistas tenham 
direito a um 14º sa-
lário em razão dos 
efeitos da pandemia.

Em menos de dois 
anos, Ricardo Silva 
está entre os depu-
tados mais atuantes 
da Câmara Federal. 
E leva o nome de Ja-
boticabal com ele em 
todas as reuniões, 
nos ministérios e se-
cretarias, com ob-
jetivo de conseguir 
mais investimentos 
para nossa cidade.

Juntos, os parlamentares destinaram 4 milhões em investimentos para a cidade 


