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Renata Assirati entrega Moção de 
Congratulação pelo ato de coragem 

e bravura de policial
No último dia 23, 

a presidente do 
Legislativo, Re-
nata Assirati, en-
tregou em mãos, 
na Câmara Muni-
cipal de Jabotica-
bal, a Moção de 
Congratulação 
de sua autoria, 
ao Cabo PM Már-
cio André Pureza, 
pelo ato de cora-
gem  e bravura. 

Câmara de Jaboticabal entrega Títulos de Cidadania 
Jaboticabalense e Diplomas de Honra ao Mérito

A Câmara Mu-
nicipal de Jabo-
ticabal conferiu 
três Títulos de Ci-
dadania e dois Di-
plomas de Honra 
ao Mérito em ses-
são solene na noi-
te de quinta-feira 
(18/11). Familia-
res e amigos pres-
tigiaram a ceri-
mônia no plenário 
do Palácio Ângelo 
Berchieri, condu-
zida pela presiden-
te da Casa, Renata 
Assirati.

Presidente do Legislativo 
e vereadores prestigiam 
Casamento Comunitário

No último sábado, dia 19, aconteceu em Jaboticabal, o Casamento 
Comunitário 2022, realizado pela Prefeitura de Jaboticabal, por meio 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Governo Municipal prevê 
orçamento de R$ 451 mi para 2023

O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, vereador Ronaldinho (PATRI), abriu a 
audiência pública na noite de quarta-feira (23/11), sobre o Projeto 
de Lei nº 380/2022, que estima a receita e fixa as despesas do Go-
verno Municipal para 2023.
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PINCELADAS SOBRE O DIREITO DE 
RENÚNCIA DE HERANÇA

( José Roberto Bottino)
Advogado

Recentemente, a mídia 
noticiou que Marlene Enge-
lhornan, herdeira da Basf, 
rejeitou a herança de  4,2 
bilhões de euros, o que cor-
responde a  R$21.9 bilhões 
de reais.

 Verdade? Mentira? O 
tempo responderá.

 Ca, no Brasil, o herdeiro 
não é   obrigado a  aceitar a  
herança.

O perfume exalado pelo 
direito de e à liberdade es-
praia-se sobre o direito do 
herdeiro manifestar a sua 
vontade.

 A aceitação da herança é 
um ato unilateral, individual, 
próprio e personalíssimo. 

Mas, como o artigo 1.784, 
do Código Civil  diz que:  “  
Com a morte do autor, a he-
rança  se transmite de ime-
diato à seus herdeiros”, o 
herdeiro  não está obrigado  
à receber a herança? 

É fato: com o falecimento, 
a herança é transmitida ao 
herdeiro, por expressa dis-
posição legal. Mas, o direito 
à liberdade confere-lhe ou-

tro direito: o de aceitar ou 
não a herança.

Há antinomia ?
 Não, pois o direito à li-

berdade sobrepõem-se à 
obrigação de receber a he-
rança.

A faculdade de aceitá-
-lá ou não a aceitar deverá 
ser externada de forma  ex-
pressa ou tácita.

A forma Expressa mate-
rializa-se no ato de agir. O 
agir, deverá ser externado 
em  documento escrito, po-
dendo ser público ou parti-
cular.

 A  forma   tácita, aflora  
quando o herdeiro intervém 
no processo de inventário. 
Intervindo, manifesta a von-
tade de aceitar a herança.

Não obstante, há atos 
externos, praticados pelo 
herdeiro, que não são con-
siderados  como forma de 
aceitação  tácita da heran-
ça, tais como:  os de con-
servação, administração, 
guarda provisória dos bens 
e, também os de cessão 
gratuita da herança para os 
demais herdeiros, segundo 
estatuem  o 1.805 e seus 
parágrafos do Código Civil.

A cessão graciosa, gra-
tuita do direito à herança, 
para os demais herdeiros, 
não configura que a acei-
tou, mas, sim, que a renun-
ciou.

Contudo, se o herdeiro 
cede a herança de forma 
onerosa, configura-se o 
que se chama de cessão “ 
in favorem”,  pois, onerosi-
dade significa, na técnica 
contratual, o que se faz com 

reciprocidade. Assim, o her-
deiro aceitou a herança e, 
em reciprocidade, recebeu 
algo.

A renuncia à herança 
somente será válida se for 
feita por instrumento públi-
co ou termo nos autos. Ter-
mo nos autos, em síntese, 
significa manifestar-se nos 
autos do processo de inven-
tário, a teor do que fala o art. 
1806, do Código Civil.

Se a renúncia for mate-
rializada por  instrumento 
particular, é nula.

Mas, e se o herdeiro que 
renunciou a herança tiver 
dívidas?

A resposta encontra-se 
no art.1.819, do Código Civil.

Nesse caso, se o herdei-
ro renunciar a herança, no 
prazo de 30 dias, “após o co-
nhecimento do fato” daque-
le ato, o credor ou os credo-
res  poderão se habilitarem 
no inventário, pedindo que a 
herança seja recebida em 
nome do renunciante.

Contudo, o credor ou os 
credores  deverão provar 
que o herdeiro não pos-
suem bens suficientes para 
garantir o pagamento da 
dívida.

Alerte-se: o prazo de 30 
dias começa à fluir não da 
data que o herdeiro renun-
ciou a herança, mas, sim, do 
dia em que o credor tomou 
conhecimento do ato.

Ofertadas estas pince-
ladas, devem ser aceitas  
apenas como  pinceladas 
de Direito.

a 18º. Recado: Conside-
rando que faltam poucos 
dias para o novo ano – 
2023 – aqui vai mais uma 
refl exão pra você, com 
dois textos tirados da in-
ternet. Porque? Exata-
mente porque você é fi lho 
ou fi lha de Deus, e como 
ELE não cria nada “em 
série”, acredito piamente 
que você é único(a). Não 
existe ninguém igual a 
você. Deus, na sua imen-
sa sabedoria e amor, 
não cria dois seres, duas 
coisas, iguais. Você pode 
ser “parecido(a)” com al-
guém mas, nunca igual. 
E se Deus, cria tudo com 
amor, acredite:

VOCÊ É MUITO 
AMADO(A)!

 Pense nisso! Deus 
colocou em você tudo o 
que você precisa. Está 
tudo dentro de você; e não 
precisa IR ATRÁS DE NIN-
GUÉM! Através de suas 
orações, converse com 

SETE – Sociedade Espiritualista Templo da Esperança
Av. Aurélio Migliori nº 181 – Bairro Santo Antonio – Jaboticabal/SP

ELE: DEUS, o seu criador! 
E, intuitivamente, ELE 

lhe indicará o melhor 
caminho pra você alcan-
çar TUDO o que quiser, 
TUDO o que você precisa. 
E e está TUDO dentro de 
você, repito. Podem ser 
chamados de DONS. Que 
está esperando? Desen-
volva, treine e use todos 
os seus DONS! Deus nos 
criou de tal forma, que só 
existe uma opção:

 SERMOS FELIZES, 
FAZENDO OS OUTROS 
FELIZES! Não tem saída! 
Não tem opção!

 Através de JESUS, 
o fi lho amado, DEUS dei-
xou isso bem claro:

 AMA TEU PROXI-
MO, COMO A TI MESMO. 
Em outras palavras, o 
“próximo” mais próximo 
de você, é você mesmo! 
E se não é capaz de amar 
a si mesmo, como você 
pode amar alguém? E a 
condição é esta: “como a 

ti mesmo”! Entendeu? 
...<><><>...
SEUS DONS
VOCÊ nasceu neste pla-

no terrestre com uma in-
fi nidade de dons.

VOCÊ é cantor(a), 
c o m p o s i t o r ( a ) , 
dançarino(a), palhaço(a), 
contador(a) de histórias, 
vidente e detentor(a) de 
sabedoria. A única coisa 
que impede VOCÊ de ser 
bom(boa) em todos eles é

………… VOCÊ.
Então... não está na 

hora de VOCÊ faxinar 
tudo em sua vida e usan-
do seus dons, transfor-
mar-se numa outra pes-
soa?

Quer saber então qual 
é a fórmula mágica para 
uma vida fácil? 

Anote aí:
É MELHOR FEITO DO 

QUE PERFEITO.
... <><><> ...
Tudo o que VOCÊ re-

almente precisa é fazer 
tudo no seu tempo, e do 
seu jeito.

E este, pode ser um 
excelente projeto para o 
ano que chega!

Tente! Não custa!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;

Até o próximo recado; 
Prof. IRINEU NOGUEIRA, 
dirigente das reuniões de 
aplicação de passes às 
4as. feiras das 19:30 às 
21 horas, e responsável 
pelas reuniões de estu-
dos, aos sábados, das 15 
às 16 horas, na sede da 
sociedade – Jaboticabal, 
24 de novembro de 2022.

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) 2141-9101,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1005760-78.2021.8.26.0291
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exequente: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Aberto

San Marino
Executado: Maria Abadia de Souza Silveira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005760-78.2021.8.26.0291

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 à Executada MARIA ABADIA DE SOUZA SILVEIRA, CPF 30090918851, com
endereço à Rua Doutor Gabriel Vilela, 345, Centro, CEP 14540-000, Igarapava - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte do Exequente Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Aberto San Marino, alegando em
síntese: Há a inadimplência pela Executada, de obrigação relativa à liquidação de crédito
contratado originalmente com a empresa Recanto dos Pássaros III Empreendimentos
Imobiliários Ltda, em 30.07.2012 que totaliza, em valor corrigido até 16.12.2021, R$ 70.546,57,
o qual foi posteriormente cedido à Exequente por meio de contrato de Cessão de Crédito, como
se acha nos autos. 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, 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 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Plenário aprova seis projetos 
em sessão ordinária

Os vereadores da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal apro-
varam por unanimi-
dade o total de seis 
proposições na se-
gunda-feira (21/11), 
em sessão ordinária. 
Dois deles por inclu-
são após requeri-
mento assinado pela 
maioria dos parla-
mentares para dis-
pensa de tramitação 
pelas comissões per-
manentes da Casa.

Entre os projetos da 
Ordem do Dia apro-
vados estão o Projeto 
de Decreto Legisla-
tivo nº 54/2022, de 
autoria da vereadora 
Dra. Andréa Delega-
da (PSC), que concede 
Título de Cidadão Ja-

boticabalense a João 
Ulian Neto; o Projeto 
de Decreto Legisla-
tivo nº 55/2022, de 
autoria do vereador 
Daniel Rodrigues 
(PSDB), aprovado 
com uma emenda mo-
difi cativa, que institui 
placas comemorati-
vas pelos 112 anos 
da Igreja Assembleia 
de Deus no Brasil a 
serem entregues a 
igual número de pes-
soas em sessão sole-
ne no dia 15 de junho 
de 2023; o Projeto 
de Lei nº 384/2022, 
de autoria da vere-
adora Val Barbieri 
(PRTB), que denomina 
de “José Carlos Dori-
gan” a academia ao 
ar livre e playground 
adaptado para pes-

soas com defi ciência 
localizados na Praça 
Duílio Poli; e o Projeto 
de Lei nº 392/2022, 
de autoria do Exe-
cutivo, que amplia o 
prazo para dar início 
e apresentar os pro-
jetos para a constru-
ção da sede do Fórum 
Trabalhista de Jabo-
ticabal, em uma área 
no Jardim Barcelona 
doada ao Tribunal do 
Trabalho da 15º Re-
gião de Campinas (Lei 
nº 4.961/2019).

Os projetos incluí-
dos e aprovados em 
defi nitivo de forma 
unânime pelo plená-
rio foram o Projeto 
de nº 396/2022, de 
autoria do vereador 
Ronaldinho (PATRI), 

para correção do tipo 
de via – de “Avenida 
01” para “Rua 01” do 
Loteamento Residen-
cial Jacarandás, de-
nominada de “Padre 

Gabriel Augusto Fran-
co Vaz”, conforme a 
Lei nº 5396/2022; 
e o Projeto de Lei nº 
398/2022, de autoria 
do vereador Gregório 

Casagrande (SOLIDA-
RIEDADE), que deno-
mina de “Marulde Ru-
zzante de Stéfani” a 
Rua 1 do Loteamento 
Residencial dos Ipês.

Governo Municipal prevê orçamento 
de R$ 451 mi para 2023

Cerimônia de Celebração do 23º Aniversário de 
Criação do 43º Batalhão da Polícia Militar do Interior

O presidente da 
Comissão de Finan-
ças e Orçamento da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal, ve-
reador Ronaldinho 
(PATRI), abriu a au-
diência pública na 
noite de quarta-fei-
ra (23/11), sobre 

A Vereadora Valé-
ria Barbieri (PRTB) 
esteve presente no 
último dia 25 de no-
vembro na Cerimônia 
de Celebração do 23º 
Aniversário de Cria-
ção do 43º Batalhão 
da Polícia Militar do 
Interior representan-
do a Presidente da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, Renata 
Assirati.

Estiveram presen-
tes também diver-
sas autoridades da 

o Projeto de Lei nº 
380/2022, que esti-
ma a receita e fixa as 
despesas do Gover-
no Municipal para 
2023.

De acordo com o 
texto encaminhado 
pelo Poder Executi-

vo, o orçamento glo-
bal para 2023, que 
inclui a Administra-
ção Direta e Indireta, 
está estimado em R$ 
451 milhões. Do total, 
R$ 398.5 milhões se-
rão destinados para 
as despesas da Pre-
feitura Municipal; R$ 

62.4 milhões para o 
SEPREM; R$ 40 mi-
lhões para o SAAEJ; 
R$ 13.8 milhões para 
a Câmara Municipal; 
e R$ 1 milhão para a 
Fundação de Ampa-
ro ao Esporte de Ja-
boticabal (FAE).

As pastas da saú-
de e educação con-
tinuam sendo as 
áreas com maiores 
despesas previstas 
no orçamento da 
prefeitura, sendo R$ 
117 milhões e 120 
milhões respectiva-
mente, seguidas pela 
Administração (R$ 
45 milhões) e urba-
nismo/obras R$ 31 
milhões.

O Governo espe-
ra arrecadar cerca 
de R$ 296 milhões 
com impostos, Fundo 

de Participação dos 
Municípios (FPM), 
Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial 
Rural (ITR), Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Pres-
tações de Serviços 
de Transporte Inte-
restadual, Intermu-
nicipal e de Comuni-
cação (ICMS), e IPI 
s/ exportação. Deste 
montante, obrigato-
riamente, por força 
de lei, deve ser in-
vestido o percentual 
de 15% na saúde e 
de 25% na educação. 
Todos os detalha-
mentos das receitas 
e despesas estão 
disponíveis no site 
da Câmara Munici-
pal (www.jabotica-
bal.sp.leg.br). 

Vale lembrar que, 
conforme o Regi-

mento Interno, a 
LOA deve ser vota-
da pelos vereado-
res antes do reces-
so parlamentar, que 
começa no dia 23 de 
dezembro. Por isso, 
a expectativa é de 
que a matéria seja 
votada na sessão or-
dinária do dia 05 de 
dezembro, uma vez 
que na última ses-
são do ano, no dia 19 
de dezembro, ocor-
rem as eleições da 
Mesa Diretora que 
conduzirá os traba-
lhos do Legislativo 
no próximo biênio 
(2023/2024).

A íntegra da audi-
ência pública está 
disponível no canal 
da Câmara no You-
Tube (https://youtu.
be/_TbHipRcv0g).

região, entre elas o 
Comandante da 2ª 
Companhia de Polícia 
Militar de Jabotica-
bal, o Capitão Leonar-
do Frederico Tayar 
Lui e o 1º Sargento e 
Chefe de Instrução 
do Tiro de Guerra 02-
018, Fabio Vinicius de 
Carvalho Fabre.

Na ocasião a Verea-
dora Val pode conhe-
cer os trabalhos da 
Associação PMs de 
Cristo, que tem como 
missão levar a Pala-

vra de Fé, vida e espe-
rança para a família 
Policial Militar.

O 43º Batalhão da 
Polícia Militar do In-
terior foi instituído 
através do Decreto 
60.175, de 25 de fe-
vereiro de 2014 e tem 
sede em Sertãozinho 
e conta com duas 
companhias, uma em 
Sertãozinho e ou-
tra em Jaboticabal, e 
também com a Força 
Tática.
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Câmara de Jaboticabal faz sessão extraordinária nesta 
segunda para votação de cinco projetos do Executivo

Os vereadores se 
reúnem em sessão 
extraordinária na Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, na pró-
xima segunda-feira 
(28/11), às 11h30, 
para discussão e vo-
tação de cinco pro-
jetos de autoria do 
Poder Executivo. A 
sessão é aberta ao 
público, com trans-
missão pelo canal da 
Câmara no YouTube 
(https://www.youtu-
be.com/CamaraMu-
nicipaldeJaboticabal) 
e retransmissão pelo 
Facebook (https://
www.facebook.com/
CamaraJaboticabal). 

As matérias pedem 
abertura de créditos 
orçamentários. En-
tre eles está o PL nº 
387/2022, que auto-
riza o Poder Executi-
vo a abrir um crédito 
adicional suplemen-
tar de R$ 458.911,32 
no orçamento da Pre-
feitura para a regu-
larização de convê-
nio celebrado com a 
Secretaria de Estado 
da Assistência e De-
senvolvimento Social 
para a construção do 
Centro do Idoso (CDI).  
Segundo o Executivo, 
“o recurso recebido 

[R$ 300 mil em 2014 
e R$ 200 mil em 2019] 
foi aplicado parcial-
mente, a construção 
se estendeu por lon-
go período, e após le-
vantamento do custo 
pela administração 
para o término da 
obra, seria necessá-
rio o valor estimado 
de R$ 593 mil. Diante 
do atual cenário, re-
fl exo da pandemia de 
COVID-19, e das difi -
culdades fi nanceiras 
em dar continuidade 
da execução da obra 
do Centro Dia do Ido-
so, tendo em vista a 
estrutura necessária 
para a adequação dos 
atendimentos e do le-
vantamento dos cus-
tos para conclusão 
da obra e operacio-
nalização da unida-
de, o Município optou 
pela rescisão do con-
vênio. Com o Termo 
de Rescisão o valor 
acordado importa em 
12 parcelas mensais 
e consecutivas, sen-
do a primeira no va-
lor de R$ 38.249,31 e 
as demais no valor de 
R$ 38.242,00”, defen-
de a motivação do PL.

Os parlamentares 
igualmente discu-
tem e votam o PL nº 

388/2022, que auto-
riza a abertura de um 
crédito adicional su-
plementar de R$ 190 
mil no orçamento da 
Prefeitura para re-
gularização de Termo 
celebrado para aqui-
sição de um veículo 
para Castra Móvel; 
e o PL nº 389/2022, 
que abre um crédito 
adicional suplemen-
tar de R$ 430 mil, 
fruto “de doações 
incentivadas por in-
termédio da dedução 
dos Impostos de Ren-
da de pessoas físicas 
e jurídicas, que atra-
vés do Fundo Muni-
cipal dos Direitos da 
Criança e do Adoles-
cente é destinado a 
subsidiar projetos 
voltados para o aten-
dimento de crianças 
e adolescentes que 
envolvam programas 
de promoção, prote-
ção e defesa de di-
reitos de crianças e 
adolescentes... sendo 
complementares aos 
recursos orçamentá-
rios existentes e uti-
lizado para ações de 
garantia de direitos 
de crianças e ado-
lescentes”, explica o 
Executivo.

Na sequência será 

discutido e votado o 
PL nº 390/2022, que 
abre um crédito su-
plementar de R$ 420 
mil para “subsidiar 
serviços, programas 
e projetos para auxi-
liar no atendimento 
de crianças e ado-
lescentes envolvidos 
em programas de 
promoção, proteção 
e defesa de direitos 
de crianças e adoles-
centes, a fi m de po-
tencializar as ações 
já executadas ou no-
vas ações por meio de 
Chamamento Público, 
atendendo Serviço de 
Proteção Social Bási-
ca, sendo Serviço de 

Convivência e Forta-
lecimento de Víncu-
los; Serviço de Prote-
ção Social de Media 
Complexidade, sendo 
serviços direciona-
dos a pessoas com 
defi ciência, idosas e 
suas famílias e Ser-
viço de Proteção So-
cial de Alta Comple-
xidade, que se trata 
de Serviço de Acolhi-
mento Institucional”, 
diz o Executivo.

Também será 
apreciado o PL nº 
394/2022, que abre 

um crédito adicio-
nal suplementar R$ 
6.815.500,00 para a 
suplementação orça-
mentária de caráter 
continuado, como dis-
pêndios referentes à 
folha de pagamento 
e auxílio-alimentação 
dos servidores públi-
cos municipais do Po-
der Executivo.

A íntegra dos proje-
tos estão disponíveis 
para consulta no site 
do Legislativo (www.
jaboticabal.sp.leg.br), 
em “Pesquisa de Pro-
posições”

Renata Assirati entrega Moção de Congratulação 
pelo ato de coragem e bravura de policial

No último dia 23, 
a presidente do Le-
gislativo, Renata As-
sirati, entregou em 
mãos, na Câmara 
Municipal de Jabo-
ticabal, a Moção de 
Congratulação de 
sua autoria, ao Cabo 
PM Márcio André 
Pureza, pelo ato de 
coragem  e bravu-
ra. No dia 25 de se-
tembro deste ano, 
numa viagem a pas-
seio, passando por 
um pontilhão, o po-
licial percebeu que 
uma mulher tentava 
suicídio, e tomou as 
devidas precauções. 
Após uma longa con-
versa, o policial con-
venceu a mulher a 

aceitar sua ajuda e 
interrompeu a tenta-
tiva de suicídio.

  
“Realmente um ato 

heroico e anônimo, 
comum no cotidiano 
dos policiais, a ação 
é ainda mais elogi-
ável, pois ocorreu 
no mês de setembro 
que é considera-
da de campanha de 
conscientização e 
prevenção ao suicí-
dio (Setembro Ama-
relo). Parabéns ao 
nosso bravo policial, 
Cabo Pureza”, desta-
ca Renata Assirati. 

Estiveram presen-
tes Capitão Tayar, 
comandante da PM 
de Jaboticabal, Sub-
tenente Roveri, Sol-
dada Michaelle, 
3°Sargento Cordei-
ro, junto à sua filha 
Bianca, Janine Pito, 
namorada do bravo 
policial, e psicólogas 
do Grupo Sobreviver 
Marina Pfaifer, Taisa 
Del Vecchio e Carol 
C. Sobreiro Brandão, 
que contam com um 
papel fundamental 
na prevenção ao sui-
cídio de Jaboticabal.



SÁBADO, 26 DE NOVEMBRO DE 2022 5

Câmara de Jaboticabal entrega Títulos de Cidadania 
Jaboticabalense e Diplomas de Honra ao Mérito

A Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal 
conferiu três Títulos 
de Cidadania e dois 
Diplomas de Honra 
ao Mérito em sessão 
solene na noite de 
quinta-feira (18/11). 
Familiares e amigos 
prestigiaram a ceri-
mônia no plenário do 
Palácio Ângelo Ber-
chieri, conduzida pela 
presidente da Casa, 
Renata Assirati.

O vereador Dr. Edu 
Fenerich abriu a ro-
dada de homenagens 
saudando o servidor 
público municipal 
aposentado após 48 
anos de dedicação ao 
Município, o contador 
José Aparecido Quin-
tino, popularmente 
conhecido como “Ca-
pitão”. O vereador 
iniciou sua fala com-
partilhando a história 
de vida de seu home-
nageado e os cami-
nhos percorridos até 
se tornar o “capitão”. 
“A excelência do tra-
balho profi ssional e 
institucional, aliada a 
maneira cordial e ex-
tremamente educa-
da com que sempre 
tratou a todos, fez 
nosso homenageado, 

indubitavelmente, um 
ser humano ímpar, 
respeitado e querido 
por centenas de ami-
gos... Capitão seguiu 
sua estrela e dedi-
cou todo seu amor 
às atividades que de-
senvolveu no serviço 
público municipal e 
continua a desenvol-
ver no âmbito da res-
peitável instituição 
que integra e presi-
de [a Maçonaria Fé e 
Perseverança] e, pre-
cisamente por isso, 
encontrou seu céu 
glorioso”, discorreu 
Fenerich.

José Aparecido 
Quintino agradeceu: 
“é muito bom a gen-
te ser lembrado pelo 
trabalho que a gente 
prestou, e as pesso-
as lembrarem e re-
conhecerem o tra-
balho que fi zemos... 
[se permaneceu por 
quase meio século 
como servidor públi-
co] foi porque eu en-
contrei um ambiente 
favorável, os amigos 
e um ambiente onde 
as pessoas se dão 
muito bem. As pesso-
as são amigas”, disse 
o homenageado, ao 
citar também a im-

portância do trabalho 
desenvolvido junto à 
Maçonaria.

Na sequência foi a 
vez do vereador Pau-
lo Henrique Advo-
gado homenagear a 
empresa Rodo Jaboti 
pelos 55 anos de fun-
dação e de serviços 
prestados à Jabotica-
bal. O vereador lem-
brou como conheceu 
a família Vantini, com-
partilhou com o públi-
co sobre o trabalho 
realizado pela em-
presa Rodo Jaboti e 
as oportunidades de 
trabalhos ofertados 
à população de Jabo-
ticabal e região. Para 
o parlamentar, trata-
-se de uma empre-
sa “conceituada que 
presta serviços de 
qualidade em atendi-
mento, compromisso 
com seus clientes e 
parceiros, represen-
tando nossa cidade 
de Jaboticabal por 
55 anos”, ressaltou o 
Paulo Henrique.

Por sua vez, o re-
presentante do grupo 
Rodo Jaboti, Dr. Ma-
theus de Biasi Vantini 
enalteceu que “a fa-

mília Rodo Jaboti vive 
de entrega. Não de 
entrega só de merca-
dorias, mas também 
entregamos compro-
metimento, resultado, 
honestidade. Onde a 
gente atua, a gente 
entrega performan-
ce! A gente entrega 
credibilidade! E eu 
acho que é isso que 
trouxe 55 anos de 
histórias para nós”, 
destacou Vantini.

Em seguida, o ve-
reador Daniel Rodri-
gues homenageou 
a carateca Camila 
Pietra Iuguetti com o 
Título de Cidadã Ja-
boticabalense. O ve-
reador dividiu com 
o plenário a história 
da jovem que nas-
ceu em Araraquara e 
ainda criança, com 1 
ano e 11 meses, veio 
para Jaboticabal. “O 
esporte transforma 
vidas, Camila tem le-
vado o nome do nosso 
município por onde 
passa com maestria”, 
frisou Rodrigues.

A nova fi lha da Cida-
de das Rosas, Camila 
agradeceu: “Sinto-me 
honrada e grata por 
receber esse Titulo 
de Cidadã jabotica-
balense. Considero 
este momento um 
dos mais importantes 
da minha trajetória”, 
manifestou a jovem 
atleta.

O próximo a rece-
ber o Título de Cida-
dão Jaboticabalense 
pelas mãos do vere-
ador Paulo Henrique 
Advogado foi o bom-
beiro e psicólogo Ro-
gério Ricardo, nas-
cido em Monte Alto. 
Para o vereador au-
tor da propositura, 
Rogério Ricardo me-

rece a honraria “pelo 
empenho, dedicação 
e também pelo amor 
que ele tem por esta 
querida cidade”.

Para o novo cida-
dão jaboticabalen-
se, Rogério Ricardo, 
“é muito bom quan-
do nós trabalhamos 
com dedicação e é 
reconhecido nosso 
trabalho. Eu nunca 
trabalhei para que 
ocorresse esse re-
conhecimento, mas 
quando ele é devido é 
gratifi cante. Eu cos-
tumo dizer aos meus 
amigos que o bom é 
nós homenagearmos 
uns aos outros e falar 
que nós amamos uns 
aos outros enquanto 
nós estamos aqui”.

A Presidente da 
Câmara Municipal, 
Renata Assirati, que 
agraciou o médico 
cardiologista e inten-
sivista Dr. Marcello 
Sarti de Vasconcellos 
com o Título de Cida-
dão Jaboticabalen-
se, destacou o “ser 
humano fantástico, 
íntegro e um profi s-
sional que a cada dia 
nos surpreende com 
sua inteligência e co-
nhecimento. Sarti faz 
da sua profi ssão, de 
salvar vidas, um al-
truísta genuíno. Pos-
suidor de inúmeros 
adjetivos, que ao lon-
go de sua carreira, 
demonstra o máxi-
mo de conhecimento, 
zelo e compromisso. 
Mais do que um médi-
co exemplar, compe-
tente, um amigo, um 
companheiro dotado 
de sabedoria e aten-
ção, seu jeito inspira-
dor traz entusiasmo”, 
exaltou Renata.

Em seguida Dr. 

Marcello Sarti, em 
seu uso da palavra, 
agradeceu sua espo-
sa, fi lhos e familiares 
pela compreensão 
nos momentos de au-
sência. “Momentos 
como esse fazem va-
ler a pena acreditar 
em um sonho! Fazem 
valer a pena acredi-
tar em um ofício, que 
não é melhor e nem 
pior de qualquer ou-
tro. É só diferente! 
Todo dia você pode 
ajudar o próximo”, 
pontuou o médico.

Em nome do Poder 
Executivo, o secretá-
rio da Fazenda, Thia-
go Godoy, represen-
tando o prefeito Prof. 
Emerson Camargo, 
usou a tribuna para 
enaltecer os serviços 
prestados pelo “Capi-
tão” na área contábil 
municipal e parabeni-
zou a todos os home-
nageados da noite.

Antes de declarar 
a cerimônia encer-
rada, a presidente 
da Câmara, Renata 
Assirati, igualmente 
cumprimentou os ho-
menageados. “Vocês 
merecidamente estão 
recebendo estes títu-
los e honrarias pelos 
grandes profi ssio-
nais que são. E, mais 
do que isso, pesso-
as exemplares, es-
peciais para todos”, 
concluiu Renata.

Prestigiou ainda a 
cerimônia a vereado-
ra Val Barbieri. A ín-
tegra da sessão está 
disponível no canal 
da Câmara no YouTu-
be. A galeria de fotos 
da solenidade pode 
ser acessada, para 
visualização ou do-
wnload, no canal da 
Câmara no Facebook.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 182.754 de 16/09/2022)

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

                       FAZ SABER a HÉLIO DE MATOS COSTA, RG 
nº 35.954.082-X-SSP/SP, CPF nº 044.301.646/14, brasileiro, solteiro, 
maior, caldeireiro, residente e domiciliado nesta cidade de Jabotica-
bal, na Rua Adolpho Pavanelli, número 331, Jardim Alvorada  (ende-
reço que constou da matrícula na época de aquisição do imóvel), que 
nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da CAI-
XA ECÔNOMICA FEDERAL - CEF, com sede no Setor Bancário Sul, 
Quatro 4, lotes 3/4 em Brasília – DF, inscrita no CNPJ/MF sob número 
00.360.305/0001-04, credora fi duciária através do Instrumento Particu-
lar de Compra e Venda de Imóvel, garantido pela alienação fi duciária 
registrada sob nº 06 na matrícula nº 33.265, que grava o imóvel situa-
do nesta cidade e comarca de Jaboticabal-SP, na Rua Armanda Correa 
Guimarães, lote 02 da quadra 3, no Loteamento Residencial e Comer-
cial Jardim Mariana, vem lhe notifi car para cumprimento das obriga-
ções contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento das par-
celas vencidas em  04/09/2021, 04/10/2021, 04/11/2021, 04/12/2021, 
04/01/2022, 04/02/2022, 04/03/2022, 04/04/2022, 04/05/2022, 
04/06/2022, 04/07/2022, 04/08/2022 e 04/09/2022, apurado pela credora 
até o dia 13/09/2022, no valor total de R$9.059,65 (nove mil, cinquenta 
e nove reais e sessenta e cinco centavos), sujeito à atualização monetária, 
aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo paga-
mento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo 
desta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADO a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, loca-
lizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda 
a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima men-
cionado e mais o valor de R$342,52 (trezentos e quarenta e dois reais e 
cinquenta e dois centavos), referente às custas com a notifi cação extra-
judicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, contados a 
partir desta data. 

  Nesta oportunidade fi ca V. Senhoria cientifi cado de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante à cre-
dora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos 
termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com 
este ato, perde V. Senhoria a propriedade do imóvel em favor da credora 
Caixa Econômica Federal.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 07 de novembro 
de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 182.755 de 16/09/2022)

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

                       FAZ SABER a MICHELE APARECIDA ZONTA DE 
FARIAS, RG nº 58.443.836-9-SSP/SP, CPF nº 389.615.138/00, bra-
sileira, solteira, maior, pensionista, residente e domiciliada na cidade 
de Taiuva - SP, na Rua Fortunata Dallalana Bordingnon, número 49 
(endereço que constou da matrícula na época de aquisição do imóvel), 
que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da 
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - CEF, com sede no Setor Bancário 
Sul, Quatro 4, lotes 3/4 em Brasília – DF, inscrita no CNPJ/MF sob 
número 00.360.305/0001-04, credora fi duciária através do Instrumento 
Particular de Compra e Venda de Imóvel, garantido pela alienação fi du-
ciária registrada sob nº 06 na matrícula nº 47.410, que grava o imóvel 
situado na cidade de Taiuva – SP, comarca de Jaboticabal-SP, na Rua 
Frei Vicente Pinilla, número 121, lote 153 da quadra 05, no Loteamento 
Residencial Alto dos Lagos, vem lhe notifi car para cumprimento das 
obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento 
das parcelas vencidas números 18, 19, 20, 21, 22 e 23, apurado pela 
credora até o dia 13/09/2022, no valor total de R$4.410,08 (quatro mil, 
quatrocentos e dez reais e oito centavos), sujeito à atualização monetá-
ria, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no 
prazo desta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADA a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, lo-
calizado na cidade de Jaboticabal-SP, na Avenida Major Novaes nº 535, 
centro, telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 
horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito acima mencionado e mais o valor de R$378,12 (trezentos e se-
tenta e oito reais e doze centavos), referente às custas com a notifi cação 
extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, conta-
dos a partir desta data. 

  Nesta oportunidade fi ca V. Senhoria cientifi cada de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante à cre-
dora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos 
termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com 
este ato, perde V. Senhoria a propriedade do imóvel em favor da credora 
Caixa Econômica Federal.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 07 de novem-
bro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 182.758 de 16/09/2022)

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

                       FAZ SABER a WILLIAN FERNANDO TASSI, RG 
nº 44.560.808-0-SSP/SP, CPF nº 376.555.818/43, brasileiro, solteiro, 
maior, mecânico de manutenção, residente e domiciliado nesta cidade 
de Jaboticabal, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, 331, km, Jardim 
Kennedy (endereço que constou da matrícula na época de aquisição do 
imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requeri-
mento da CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - CEF, com sede no Setor 
Bancário Sul, Quatro 4, lotes 3/4 em Brasília – DF, inscrita no CNPJ/
MF sob número 00.360.305/0001-04, credora fi duciária através do Ins-
trumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, garantido pela alie-
nação fi duciária registrada sob nº 10 na matrícula nº 35.945, que gra-
va o imóvel situado nesta cidade de Jaboticabal-SP, na Rua Francisco 
Beutler, número 232, lote 26 da quadra G, no Loteamento Residencial 
Parque das Araras, vem lhe notifi car para cumprimento das obrigações 
contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas 
vencidas números 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87, apurado pela 
credora até o dia 13/09/2022, no valor total de R$49.566,56 (quarenta 
e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centa-
vos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas 
de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADO a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, lo-
calizado na cidade de Jaboticabal-SP, na Avenida Major Novaes nº 535, 
centro, telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 
horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito acima mencionado e mais o valor de R$342,52 (trezentos e qua-
renta e dois reais e cinquenta e dois centavos), referente às custas com 
a notifi cação extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias 
úteis, contados a partir desta data. 

  Nesta oportunidade fi ca V. Senhoria cientifi cado de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante à 
credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, 
com este ato, perde V. Senhoria a propriedade do imóvel em favor da 
credora Caixa Econômica Federal.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 07 de no-
vembro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 182.803 de 19/09/2022)

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

                        FAZ SABER a ELISABETE TREVIZOLI JUSTO, brasilei-
ra, casada, professora, residente e domiciliada em Castilho - SP, na Rua Tufi k 
Abbud, número 516 (qualifi cação que consta da matrícula número 4.653, desta 
Serventia), e ainda seus eventuais herdeiros ou sucessores, que de conformidade 
com as disposições do art. 213, Inciso II,  § 3º, da Lei Federal nº 6.015/73, nos 
termos da  Lei 10.931/2004, e ainda, com base no item 136.7, do Capítulo XX 
das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, encontra-se 
prenotado nesta Serventia sob nº 182.803, de 19/09/2022, requerimento para 
“Retifi cação Administrativa” com alteração da descrição das divisas, área e con-
frontações do imóvel situado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, na Rua 
Monteiro Lobato, número 740, esquina com a Avenida 13 de Maio, objeto da 
matrícula número 9.320, livro 2RG, de propriedade de Jaboticabal Incorpora-
dora Imobiliária I SPE Ltda, tudo nos termos do mencionado requerimento e 
demais documentos exigidos por Lei.

                         Assim, conforme MATRÍCULA NÚMERO 4.653, na qualidade 
de proprietária do imóvel situado na Avenida Benjamin Constant, número 766, 
nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se confronta com o imóvel retifi can-
do, fi ca notifi cada a Sra. Elisabete Trevizoli Justo e eventuais herdeiros ou suces-
sores, para que NÃO CONCORDANDO com os termos da retifi cação requerida, 
se dirija a este Registro Imobiliário, situado na Avenida Major Novaes nº 535, 
centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendimento ao público de 
segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, onde, querendo poderá apresen-
tar impugnação fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 
da primeira publicação do presente edital (item 136.12 – Cap. XX – Normas de 
Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça).    

                             Fica outrossim, desde já, cientifi cada de que deixando de 
apresentar a impugnação no prazo estipulado, presumir-se-á a anuência.                

                             Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, por 
02 (dois) dias consecutivos, com intervalo entre as publicações inferior a 15 
(quinze) dias. Jaboticabal, 10 de novembro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, Ofi -
cial Substituto, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JUNIOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 182.803 de 19/09/2022)

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

                        FAZ SABER a LUIZ MARIO PAVANELLI, bra-
sileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado nesta cidade, na 
Avenida General Glicério, número 626 (qualifi cação que consta da 
matrícula número 30.752, desta Serventia), e ainda seus eventuais 
herdeiros ou sucessores, que de conformidade com as disposições 
do art. 213, Inciso II,  § 3º, da Lei Federal nº 6.015/73, nos termos 
da  Lei 10.931/2004, e ainda, com base no item 136.7, do Capítu-
lo XX das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça, encontra-se prenotado nesta Serventia sob nº 182.803, de 
19/09/2022, requerimento para “Retifi cação Administrativa” com 
alteração da descrição das divisas, área e confrontações do imóvel 
situado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, na Rua Monteiro Lo-
bato, número 740, esquina com a Avenida 13 de Maio, objeto da 
matrícula número 9.320, livro 2RG, de propriedade de Jaboticabal 
Incorporadora Imobiliária I SPE Ltda, tudo nos termos do mencio-
nado requerimento e demais documentos exigidos por Lei.

                         Assim, conforme MATRÍCULA NÚMERO 30.752, 
na qualidade de proprietário do imóvel situado na Rua Mizael de 
Campos, números 159 e 161, nesta cidade e comarca de Jabotica-
bal, que se confronta com o imóvel retifi cando, fi ca notifi cado o Sr. 
Luiz Mario Pavanelli e eventuais herdeiros ou sucessores, para que 
NÃO CONCORDANDO com os termos da retifi cação requerida, se 
dirija a este Registro Imobiliário, situado na Avenida Major Novaes 
nº 535, centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendi-
mento ao público de segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, 
onde, querendo poderá apresentar impugnação fundamentada, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação 
do presente edital (item 136.12 – Cap. XX – Normas de Serviço da 
E. Corregedoria Geral da Justiça).    

                             Fica outrossim, desde já, cientifi cado de que 
deixando de apresentar a impugnação no prazo estipulado, presumir-
-se-á a anuência.                

                             Para conhecimento dos interessados e para que 
não aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publi-
cado em jornal local, por 02 (dois) dias consecutivos, com intervalo 
entre as publicações inferior a 15 (quinze) dias. Jaboticabal, 10 de 
novembro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, Ofi cial Substituto, digitei 
e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JUNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 182.803 de 19/09/2022)

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

                        FAZ SABER a ELISA GALVANI TURCO, brasileira, viúva, 
do lar, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Gino Bellodi, número 
271 (qualifi cação que consta da matrícula número 30.229, desta Serventia), 
e ainda seus eventuais herdeiros ou sucessores, que de conformidade com 
as disposições do art. 213, Inciso II,  § 3º, da Lei Federal nº 6.015/73, nos 
termos da  Lei 10.931/2004, e ainda, com base no item 136.7, do Capítulo XX 
das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, encontra-se 
prenotado nesta Serventia sob nº 182.803, de 19/09/2022, requerimento para 
“Retifi cação Administrativa” com alteração da descrição das divisas, área e 
confrontações do imóvel situado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, na 
Rua Monteiro Lobato, número 740, esquina com a Avenida 13 de Maio, objeto 
da matrícula número 9.320, livro 2RG, de propriedade de Jaboticabal Incorpo-
radora Imobiliária I SPE Ltda, tudo nos termos do mencionado requerimento e 
demais documentos exigidos por Lei.

                         Assim, conforme MATRÍCULA NÚMERO 30.229, na qua-
lidade de proprietária do imóvel situado na Avenida Monteiro Lobato, número 
724, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, que se confronta com o imóvel 
retifi cando, fi ca notifi cada a Sra. Elisa Galvani Turco e eventuais herdeiros ou 
sucessores, para que NÃO CONCORDANDO com os termos da retifi cação 
requerida, se dirija a este Registro Imobiliário, situado na Avenida Major No-
vaes nº 535, centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendimento 
ao público de segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, onde, querendo 
poderá apresentar impugnação fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da primeira publicação do presente edital (item 136.12 – 
Cap. XX – Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça).    

                             Fica outrossim, desde já, cientifi cada de que deixando 
de apresentar a impugnação no prazo estipulado, presumir-se-á a anuência.                

                             Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, 
por 02 (dois) dias consecutivos, com intervalo entre as publicações inferior a 
15 (quinze) dias. Jaboticabal, 10 de novembro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, 
Ofi cial Substituto, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JUNIOR 

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.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS 

DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO 
VICENTE DE PAULO de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na 
Praça Maria Gaglianone, nº 120, Bairro Jardim Independência, por 
intermédio de sua Diretoria Executiva, devidamente representado 
por seu Presidente, o Senhor José Francisco Baratela, vem notifi car 
todos os Associados Contribuintes e Participativos, da Assembleia 
Geral Ordinária que será realizada na Sede desta Organização So-
cial, no endereço supracitado, às 18 h:oras no dia 08 de dezembro 
de 2022, em cumprimento ao Disposto no Artigo 7, Inciso I e 16 do 
Estatuto Social, com a seguinte

 Ordem do Dia:
• Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o Triênio 2023 

- 2025.

  Jaboticabal, 26 de novembro de 2022.
JOSÉ FRANCISCO BARATELA

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 144/2022

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

CONCEDE prorrogação da licença gestante à servidora LILIAN ROSA MAR-
TINS, Assessora de Gabinete, pelo período de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 
29/11/2022, com fundamento na Resolução n° 312, de 17 de agosto de 2009.

Jaboticabal, 23 de novembro de 2.022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 796 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

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

DECRETO LEGISLATIVO

Concede o título de Cidadão Jaboticabalense a João Ulian Neto.

Autoria: Dra Andréa Delegada

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

Jaboticabal, 22 de novembro de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 22 de novembro de 2022.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 797 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

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

DECRETO LEGISLATIVO

“Institui Placas Comemorativas pelos 112 anos da Igreja Assembleia 
de Deus no Brasil, e dá outras providências.

Autoria: Daniel Rodrigues

Art. 1º Fica instituído Placas Comemorativas pelos 112 anos da Igreja Assembleia de 
Deus no Brasil, e dá outras providências.
Art. 2° A Câmara Municipal de Jaboticabal confeccionará 112 (cento e doze) placas 
que serão entregues a igual número de pessoas indicadas por uma comissão especial-
mente constituída por ato da presidência deste Poder Legislativo.
Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 03 
(três) membros, a saber: o vereador autor deste Decreto Legislativo, que a presidirá e 
mais dois integrantes indicados pelo mesmo.
Art. 3° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, a ser realizada no dia 15 de Junho de 2023.
Art. 4° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo corre-
rão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 5° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 22 de novembro de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 22 de novembro de 2022.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

PORTARIAS

Nº 136, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
pecúnia ao servidor Leonardo Latorre Matsushita.
Nº 137, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
pecúnia à servidora Patrícia Laís dos Reis.

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 12/2022
CONTRATO Nº 11/2020
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: EMPRESA JORNALÍSTICA SCANDELAI & SCANDELAI LTDA
FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993
PROCESSO N. 726/2022 – Pregão nº 05/2020
OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 11/2020 pelo prazo de 12 (doze) 
meses, o qual tem por objeto a contratação de empresa do ramo jornalístico para pu-
blicações de atos ofi ciais e matérias institucionais.
VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocen-
tos reais), sendo R$ 0,88 (oitenta e oito centavos) o valor do centímetro quadrado de 
coluna publicado, estimando-se 60.000 cm2xcol para 12 (doze) meses.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 16/11/2022
PERÍODO DE VIGÊNCIA TOTAL DO ADITAMENTO: 16/11/2022 a 15/11/2023

Projeto Pense 
PositHIVo

O papel da Vigilância 
em Saúde

Aconteceu no dia 
18/11/2022  uma 
ação do Projeto Pense 
PositHIVo - Prevenir é 
Proteger, idealizado 
pela ONG FÊNIX, em 
parceria com o CRT- 
Centro de Referência 
e Treinamento DST/
AIDS-SP, com a Co-
ordenadoria de Con-
trole de Doenças e 
Secretaria  da Saúde 
do Governo Estadual 
de São Paulo, para os 
alunos do Curso de 
Aprendizagem Indus-
trial Almoxarife SE-

A Secretaria de 
Saúde, através da Di-
retora Vigilância em 
Saúde Roseli Elisio de 
Souza, realizou nas 
escolas municipais 
Afonso Todaro e Wal-
ter Barioni,  uma di-
nâmica e apresenta-
ção com as crianças 
do quarto ano sobre 
o papel da Vigilância 
em Saúde.  

Segundo o Fiscal 

NAI Jaboticabal.  
As palestras fo-

ram para o período 
da manhã e tarde e 
o objetivo  foi promo-
ver a conscientização 
através de informa-
ções sobre IST/HIV/
AIDS com os adoles-
centes.  Através da 
informação, o intuito 
foi  transformar os 
estudantes em multi-
plicadores do conhe-
cimento sobre pre-
venção, que é tema 
importante no desen-
volvimento saudável 

de cada um. 
Também o ciclo vital 

e gravidez precoce. 
As ações ao longo do 
dia,  tiveram suporte 
da equipe técnica do 
projeto que é com-
posta pela enfermei-
ra Silmara Rocha da 
Conceição, assisten-
te social Maria Clara 
Sargi, ofi cineira Ana 
Carolina Frizzas,  co-
ordenadora Vanessa 
Francisco da Silva, 
agente de campo Ra-
faela Ribeiro e estagi-
ária Maria.

A importância des-
sas ações está em 
diminuir o preconcei-
to e estigma do tema 
com os adolescentes  
e de forma objetiva 
quebrar tabus, poten-
cializando a seguran-
ça pessoal e coletiva, 
consequentemente a 
promoção da saúde e 
qualidade de vida.

Também participou 
desta ação a Direto-
ra de Vigilância em 
Saúde Roseli Elísio de 
Souza.

Luciano Scarpim, por 
intermédio dele, as 
crianças descobrem 
a importância do tra-
balho realizado pelo 
Vigilância em Saúde, 
no tocante à preven-
ção de zoonoses, que 
são enfermidades 
transmitidas dos ani-
mais para os huma-
nos, além das demais 
doenças oriundas de 
animais e vegetais. 

A inspeção higiê-
nico-sanitária, boas 
práticas na alimenta-
ção, o que comprar e 
como se certifi car de 
estar comprando um 
alimento saudável ou 
em condições de con-
sumo, assim como a 
conservação do meio 
ambiente, atividades 
aprendidas em prol 
da defesa da saúde 
pública.

Participaram da 
ação os fi scais da Vi-
gilância Sanitária Lu-
ciano Scarpim, José 
Henrique Sampaio e 
Galesio Faccini, Mara 
Cristina Queiroz, Ta-
tiana de Oliveira Eglit, 
Marciane de Lourdes 
da Cunha Vilela e He-
lenice de Paula Alfre-
do Pastorelli.
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Presidente do Legislativo e vereadores 
prestigiam Casamento Comunitário

No último sábado, 
dia 19, aconteceu em 
Jaboticabal, o Casa-

mento Comunitário 
2022, realizado pela 
Prefeitura de Jabo-

 A contabilidade é um dos pilares mais importantes para o desempenho das organizações 
empresariais, governamentais e terceiro setor. O papel da contabilidade não se limita à execução de 
tarefas burocráticas, como elaboração do balanço patrimonial, demonstrativos contábeis e fi nancei-
ros, gerenciamento fi scal e tributário.
 As informações consolidadas pela área contábil são imprescindíveis para o planejamento 
estratégico e a tomada de decisões. A análise de dados contábeis possibilitam ao gestor ter uma visão 
clara e objetiva da situação atual e preparar a organização para o futuro.
 Entre em contato e saiba mais sobre nossos serviços

Praça Dom José Marcondes Homem de Mello, 133 - fone: (016) 3202-2167

ticabal, por meio da 
Secretaria de As-
sistência e Desen-

volvimento Social. O 
evento que reuniu 
aproximadamente 
150 casais aconte-
ceu no Sthécla Hall e 
contou com a presen-
ça de autoridades, 
padrinhos e convi-
dados e somente foi 
possível com a união 
e dedicação das equi-
pes de diversas áre-
as da Prefeitura e de 
parceiros para a rea-
lização do sonho dos 

casais. 
Estiveram presen-

tes o prefeito Emer-
son Camargo, a pri-
meira-dama Cris 
Scarparo, o secre-
tário Auricimar Gri-
gório, entre outros 
secretários, além da 
presidente da Câ-
mara Municipal, Re-
nata Assirati e os 
vereadores Val Bar-
bieri, Dr. Edu Feneri-
ch, Dr. Mauro Cenço 

e Daniel Rodrigues. 
O Casamento Comu-
nitário contou os re-
gistros e documen-
tações da equipe do 
Cartório de Registro 
Civil de Jaboticabal, 
com a responsabili-
dade de Ademar Cus-
tódio.

“Foi um evento ma-
ravilhoso e impor-
tante para os quase 
150 casais, em que 
o prefeito Emerson 
Camargo, sua espo-
sa Cris, o secretário 
Auricimar Grigório, 
com toda a equipe da 
Secretaria e diver-
sos trabalhadores 
merecem os para-
béns pela organiza-
ção e tornar o sonho 
de muitos casais que 
esperaram por este 
importante momen-
to”, destaca Renata 
Assirati. 

A presidente do Le-
gislativo ainda com-
plementa. “Parabéns, 
prefeito Emerson,  
em especial aos 150 
casais que se uni-
ram ofi cialmente e 
aos padrinhos e fa-
miliares que tiveram 
a oportunidade de 
participar”, fi naliza 
Renata Assirati.


