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Jaboticabal
A GAZETA

*Presidente do Legislativo e vereadores participam da 
inauguração do primeiro Mamógrafo em Jaboticabal*

No dia 9 de dezem-
bro foi inaugurado o 
primeiro Mamógrafo 
de Jaboticabal para 
atender mulheres SUS, 
que está localizado  no 
Centro de Saúde Alber-
tino Afonso. Um avanço 
para o município, pois 
as mulheres podem fa-
zer exames sem ir a ou-
tras cidades da região.

Estiveram presen-
tes o prefeito Emerson 
Camargo, a presidente 
da Câmara Municipal, 
Renata Assirati, e os 
vereadores Val Bar-
bieri, Daniel Rodrigues, 

Gregório Casagrande 
e Dr. Mauro Henrique 
Cenço, o secretário 
da Saúde, André Do-
mingues, assessores e 
equipe da saúde, além 
de Rosimeire e Ceará, 
representando o Depu-
tado Sebastião Santos. 

A paciente a inaugu-
rar o novo aparelho foi 
Iruska Lima, que saiu 
satisfeita com o exame 
realizado.  Todos que 
aguardavam o término 
do exame, parabeniza-
ram a paciente com a 
entrega de um mimo. 
Em seguida outras pa-

cientes também já esta-
vam agendadas. 

“Este é o primeiro 
aparelho de mamogra-
fi a de Jaboticabal. Ele 
irá facilitar muito mais 
a vida das mulheres 
que não precisarão 
mais ir para outras ci-
dades fazer os exames. 
Parabéns ao prefeito 
Emerson, ao secretário 
André e a todos que se 
empenharam para tra-
zer este aparelho para 
o nosso município. Uma 
conquista do Executivo 
e do nosso Legislativo”, 
destaca Renata Assira-

ti.

O prefeito Emerson 
Camargo agradeceu 
a presença de todos 
e mostrou a grande 
satisfação em trazer 
o primeiro mamógra-
fo a Jaboticabal. “Este 
aparelho foi adquirido 
graças aos recursos 
destinados pela econo-
mia que a Câmara Mu-
nicipal realizou para 
o município, a emenda 
que o Deputado Sebas-
tião Santos nos enviou, 
além dos recursos 
próprios do município. 
É uma alegria muito 

grande poder realizar 
a entrega deste mamó-
grafo”, enfatiza o pre-
feito. 

 O primeiro exame de 
mamografi a da história 
do SUS de Jaboticabal 
fi cará realmente mar-
cado. “É muita satisfa-

ção ver as mulheres 
indo fazer seus exa-
mes, sem o transtorno 
de realizar exames fora  
ou esperar campanhas 
a serem realizadas na 
cidade. Vamos aprovei-
tar e cuidar da nossa 
saúde”, fi naliza Renata 
Assirati.

Vereadores protocolam pedido de abertura de CEI para 
investigar contratações da Prefeitura pelo Culturando

Foi protocolado na 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal um 
requerimento para 
a abertura de uma 
Comissão Especial 
de Inquérito (CEI) a 
fim de apurar possí-
veis irregularidades 
na contratação de 
pessoas nos contra-
tos de prestação de 
serviços firmados 
entre a Prefeitura 
Municipal de Jaboti-
cabal e o Consórcio 
Intermunicipal Cul-

turando.

O pedido de aber-
tura da comissão, 
recebido pelo De-
partamento Legis-
lativo da Casa no 
dia 06 de dezembro, 
foi assinado pelos 
vereadores Dra. 
Andréa Delegada 
(PSC), Paulo Henri-
que Advogado (PA-
TRI), Pepa Servidone 
(DEM), Profa. Pau-
la (PT) e Prof. Jonas 
(REPUBLICANOS). 

O requerimento 
será lido na sessão 
ordinária da próxi-
ma segunda-feira 
(19/12), e não pre-
cisa de aprovação 
do plenário, uma vez 
que a assinatura de 
cinco parlamentares 
basta para a abertu-
ra da CEI. Isso por-
que, de acordo com 
o Regimento Interno 
da Casa, é necessá-
ria a assinatura de 
1/3 dos vereadores 

para que uma CEI 
possa ser aberta.

A expectativa dos 
vereadores signatá-
rios do pedido é de 
que a escolha dos 
membros que devem 
compor a comissão, 
conforme regras es-
tipuladas pela Reso-
lução nº 272/2001, 
como a proporcio-
nalidade dos parti-
dos que ocupam ca-
deira no Legislativo 
Municipal, também 
seja feita na sessão 
de segunda.

O MOTIVO – No do-
cumento protocola-
do na Casa, os vere-
adores proponentes 
da CEI pedem a apu-
ração “consideran-
do a negativa da 
Prefeitura de Jabo-
ticabal em informar 
através de Requeri-
mento, quais pesso-
as foram contrata-
das e os locais que 
estão trabalhando, 
através dos contra-
tos firmados entre 
a Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal 

e o Consórcio Mu-
nicipal Culturando”, 
além de uma “de-
núncia recebida por 
e-mail que apresen-
te irregularidades 
na contratação de 
pessoal para o CAPS 
e que não foi possí-
vel investigar pela 
falta de informa-
ções que deveriam 
ser disponibilizadas 
pela Prefeitura de 
Jaboticabal”.

PARA SABER – A 
CEI é uma comissão 
temporária previs-
ta na Lei Orgânica 
e no Regimento In-
terno da Câmara 
para apurar irre-
gularidades sobre 
fato determinado e 
que seja de compe-
tência municipal. Ela 
tem poderes de in-
vestigação próprios 
das autoridades ju-
diciais e deve ser 
composta por três 
membros, indicados 
pelos líderes dos 
partidos, respeitada 
a proporcionalidade 
de representação 
na Câmara. 

A partir da publica-
ção de composição 
da CEI, no jornal ofi-
cial, a comissão terá 
90 dias para apurar 
o fato determinado 
no requerimento. 
No curso da apura-
ção, a CEI pode in-
timar pessoas para 
prestar depoimento. 
Neste caso, se for 
funcionário públi-
co, a intimação se 
dá por ofício requi-
sitório através do 
Presidente da Câ-
mara; se a pessoa 
não for do serviço 
público, a intimação 
será feita mediante 
notificação judicial. 
A comissão também 
pode pedir perícia, 
se necessário, entre 
outros. Dependen-
do do que for con-
cluído pela CEI, sua 
apuração pode ser 
encaminhada para 
o Ministério Público 
para que este pro-
mova a responsabi-
lidade civil ou crimi-
nal dos infratores.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 182.645 de 13/09/2022)

               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 
Mimi Alemagna, nº 183, Centro, Fone (016) 3202-3015.

                       FAZ SABER a CÉLIA DEMO DE OLIVEI-
RA, RG nº 15.641.559-SSP/SP, CPF nº 178.764.818/41, brasilei-
ra, divorciada, doméstica, residente e domiciliada nesta cidade, 
na Avenida Jaime Ribeiro, número 888, bloco1, apartamento 24, 
Distrito Industrial (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 CCG – EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede nesta cidade, na Avenida Her-
mínia Casteleti Bellodi, número 271, Jardim Morumbi, inscrita 
no CNPJ/MF sob número 11.273.193/0001-70, credora fi duciária 
através do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, 
garantido pela alienação fi duciária registrada sob nº 08 na matrí-
cula nº 39.352, que grava o imóvel situado na Rua Cid Rettondini, 
número 120, Jardim Morada Nova, nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal, vem lhe notifi car para cumprimento das obrigações 
contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento das 
parcelas vencidas apurado pela credora até o dia 20/08/2022, no 
valor total de R$138.186,77 (cento e trinta e oito mil, cento e 
oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), sujeito à atualização 
monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data 
do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que 
vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADA a com-
parecer no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jabo-
ticabal/SP, localizado na cidade de Jaboticabal-SP, na Rua Mimi 
Alemagna nº 183, 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 quarenta 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 ca-
do de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado 
garante à credora fi duciária o direito de consolidação da proprie-
dade 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 pro-
priedade do imóvel em favor da credora CCG Empreedimentos 
Imobiliários Ltda.

                       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. Jabo-
ticabal, 25 de novembro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei 
e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 182.774 de 16/09/2022)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurí-
dica da Comarca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Mimi 
Alemagna, nº 183, Centro, Fone (016) 3202-3015.

                       FAZ SABER a FERNANDO HENRIQUE GABRIEL 
PULCINI, RG nº 57.333.196-0-SSP/SP, CPF nº 466.170.238/70, 
brasileiro, solteiro, maior, operador de máquinas, residente e domi-
ciliado nesta cidade, na Rua Benedito Moraes Pereira, número 110, 
casa 12 (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 duciária averbada sob nº 01 na 
matrícula nº 53.930, que grava o imóvel indicado como apartamen-
to 03, localizado no Térreo da Torre 2, bloco C, do Condomínio 
Vitta Jardim das Rosas, situado nesta cidade e comarca de Jabotica-
bal, na Avenida Carlos Berchieri, número 2.338, vem lhe notifi car 
para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessó-
rias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 11, 12, 
13, 14, 15 e 16, apurado pela credora até o dia 13/09/2022, no valor 
total de R$4.428,83 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e 
oitenta e três centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros 
de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta 
notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADO a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado na cidade de Jaboticabal-SP, na Rua Mimi Alemagna nº 
183, centro, telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 
16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pa-
gamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$342,52 
(trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), refe-
rente às custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo improrro-
gável de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir desta data. 

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

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publica-
do em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 25 
de novembro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 183.142 de 13/10/2022)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurí-
dica da Comarca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Rua 
Mimi Alemagna, 183, Centro, Fone (016) 3202-3015.

                       FAZ SABER a CLAUDIO RODRIGUES DE 
ARAÚJO, RG nº 64.129.940-0-SSP/SP, CPF nº 363.221.569/34, 
autônomo, e sua mulher MARIA APARECIDA AUXILIADO-
RA DOS SANTOS ARAÚJO, RG nº 21.722.075-SSP/SP, CPF nº 
098.884.138/05, cozinheira, ambos brasileiros, casados sob o regi-
me da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, 
residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Nestor Alves, nú-
mero 182, Parque das Araras (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 de STÉFANI PARTICIPAÇÕES 
LTDA, com sede nesta cidade de Jaboticabal, na Rua Luiz Nie-
ro, número 800, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.326.990/0001-64, 
NIRE 35220877750, e STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA 
LTDA, com sede em Ribeirão Preto-SP, na Avenida Eliseu Gui-
lherme, número 879, Jardim Sumaré, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 03.088.641/0001-38, NIRE 35215625918, credoras fi duciárias 
através do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, 
garantido pela alienação fi duciária registrada sob nº 05 na matrícula 
nº 35.982, que grava o imóvel indicado como Lote nº 31 da Quadra 
H, situado na Rua E, do loteamento Residencial Parque das Araras, 
nesta cidade, vem lhes notifi car para cumprimento das obrigações 
contratuais principais e acessórias relativas às parcelas vencidas, 
com valor apurado pelas credoras fi duciárias até 20/09/2022, que 
totaliza a quantia de R$43.062,83 (quarenta e três mil, sessenta e 
dois reais e oitenta e três centavos), sujeito à atualização monetária, 
aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) 
no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi cam V. Senhorias NOTIFICADOS a compa-
recerem no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboti-
cabal/SP, localizado nesta cidade, na Rua Mimi Alemagna, número 
183, centro, telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 
16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pa-
gamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$618,39 
(seiscentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), referente às 
custas com as notifi cações extrajudiciais, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V. Senhorias cientifi -
cados de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado 
garante às credoras fi duciárias o direito de consolidação da pro-
priedade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei 
nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem V. Senhorias a 
propriedade do imóvel em favor das credoras Stéfani Participações 
Ltda e Stéfani Nogueira Engenharia Ltda.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publica-
do em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 12 
de dezembro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Educandário Lar do Caminho (SECIV), através de sua Presidente 
Tatiana Berlingieri Lusvarghi, convoca todos os Senhores Conselheiros, 
bem como todos os Sócios Contribuintes e Colaboradores, para a 
Assembleia Geral Ordinária a fim de ser eleito, dada a posse ao Presidente 
e ser formada a Diretoria que regerá os destinos desta Sociedade no 
biênio 2023/2024, a realizar-se no dia 22 de Dezembro de 2022 às 18:00 
horas em sua sede situada à Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellani, 
s/nº., na cidade de Jaboticabal/SP.

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 18h, 
com a maioria dos Associados e, em segunda convocação, com qualquer 
número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial.

Jaboticabal, 15 de Dezembro de 2022.

ELIALBA FRANCISCA ANTONIA DANIEL

(Secretária)



SÁBADO, 17 DE DEZEMBRO DE 2022 3

Câmara de Jaboticabal elege Mesa Diretora, escolhe 
membros de CEI e vota PDL nesta segunda-feira (19/12)
Na próxima segun-

da-feira (19/12), a 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal rea-
liza a última sessão 
ordinária do ano, 
antes do recesso le-
gislativo (de 23 de 
dezembro a 1º de 
fevereiro). A sessão 
começa às 20h00, 
aberta ao público 
e com transmissão 
pelos canais da Câ-
mara no YouTube 
(https://www.you-
tube.com/Camara-
Munic ipaldeJabo-
ticabal) e Facebook 
(https://www.face-
book.com/Camara-
Jaboticabal).

TRIBUNA LIVRE – 
Antes do início da 
sessão, às 19h40, a 
doutoranda em Me-
dicina Veterinária, 
Cláudia Maria Herí-
dias Ribas, ocupa a 
Tribuna Livre para 
falar sobre os im-
pactos ocasionados 
pelo corte no orça-
mento do Ministé-
rio da Educação e 

Cultura do Governo 
Federal, que afetará 
180 estudantes de 
mestrado e 273 es-
tudantes de douto-
rado dos programas 
da Pós-Graduação 
da Faculdade de Ci-
ências Agrárias e 
Veterinárias (FCAV) 
da Unesp – câmpus 
de Jaboticabal - que 
deixarão de receber 
suas respectivas 
bolsas.

Uma Moção de 
Apoio ao Movimento 
dos Estudantes da 
FCAV-Unesp de Ja-
boticabal em defesa 
da ciência e da per-
manência estudan-
til, apresentada pela 
vereadora Profa. 
Paula (PT), também 
deve ser lida no Ex-
pediente da sessão 
ordinária.

CEI – Na sequên-
cia, a previsão é de 
que seja lido o reque-
rimento que pediu 
a  abertura de uma 
Comissão Especial 

de Inquérito (CEI) a 
fim de apurar possí-
veis irregularidades 
na contratação de 
pessoas nos contra-
tos de prestação de 
serviços firmados 
entre a Prefeitura 
Municipal de Jabo-
ticabal e o Consór-
cio Intermunicipal 
Culturando - assi-
nado pelos vereado-
res Pepa Servidone 
(DEM), Dra. Andréa 
Delegada (PSC), 
Prof. Jonas (REPU-
BLICANOS), Profa. 
Paula (PT) e Paulo 
Henrique Advogado 
(PATRI) – e feita a es-
colha dos vereado-
res que vão compor 
a CEI conforme re-
gras estabelecidas 
no Regimento Inter-
no e pela Resolução 
nº 272/2001, como 
a proporcionalida-
de dos partidos que 
ocupam cadeira no 
Legislativo Munici-
pal.

ORDEM DO DIA – Já 
para a pauta de vo-

tação, na Ordem do 
Dia, há apenas um 
projeto para apre-
ciação em turno úni-
co: o PLD nº 60/2022, 
de autoria do verea-
dor Prof. Jonas (RE-
PUBLICANOS), que 
concede Diploma de 
Honra ao Mérito ao 
Laboratório de Aná-
lises Clínicas Veteri-
nárias Hematovet.

ELEIÇÃO DA MESA 
DIRETORA – Logo 

após a apreciação 
da pauta de vota-
ção, os vereadores 
deverão eleger os 
membros da Mesa 
Diretora (Presiden-
te, Vice-Presiden-
te, 1º e 2º Secretá-
rios) para o biênio 
2023/2024, cuja 
votação é nominal, 
via cédulas, eleitos 
um a um conforme 
os cargos existen-
tes na estrutura do 
Legislativo jabotica-

balense. Cada car-
go possui eleição 
própria, sendo ne-
cessária a maioria 
simples de votos – 
presentes pelo me-
nos, a maioria ab-
soluta dos membros 
da Câmara – para se 
eleger. O mandato 
da Mesa Diretora é 
de 24 meses, e o ve-
reador não pode ser 
reconduzido para 
o mesmo cargo na 
mesma Legislatura.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

SOCIEDADE ESPIRITUALISTA TEMPLO DA ES-
PERANÇA, com séde à Avenida Aurélio Migliori 
nº 181, Jardim Paulista, cidade e município de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, representa-
da por sua DIRETORIA EXECUTIVA, no uso de 
suas atribuições estatutárias, vem, por esta e 
na melhor forma, CONVOCAR todos os ASSO-
CIADOS, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA, com realização determinada para o 
dia 21 de Janeiro de 2.023, às 14:00 horas, com 
a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) - PROGRAMA DE ATIVIDADES;
b) - RELATÓRIO ANUAL GERAL;
c) - PRESTAÇÃO DE CONTAS;
d) - VALOR MENSALIDADES;
e) - ELEIÇÃO DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 

2023/2024;
f) - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA DI-

RETORIA DA “SETE”.
a) - A DIRETORIA EXECUTIVA

Jaboticabal, 12 de Dezembro de 2.022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 146, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo à servidora ISABELA SALAZAR.
Nº 147, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 - Nomeia temporariamente equipe de pregão.

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 147/2022

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

EXONERA a Assessora de Gabinete Patrícia Aparecida Rizzo Moraes, lotada 
no Gabinete da Presidência a partir de 14 de dezembro de 2022 (não trabalhado), 
com fundamento no art. 66 da Lei 3736/2008, observados os termos da Resolução nº 
366, de 07 de dezembro de 2021.

Jaboticabal, 14 de dezembro de 2.022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

EXTRATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: GRAZIANO GLEIZER SALVADOR
FUNDAMENTO: Art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
PROCESSO Nº 758/2022 – Pregão Presencial nº 08/2022
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de fabricação de móveis sob medida, com fornecimento de material e mão de 
obra, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
OBJETO DA HOMOLOGAÇÃO: Item 01 da licitação – 01 (um) Armário sob medida 
em MDF amadeirado, em formato L, medindo 2,70m x 4,90m e 2,70m x 4,0m, com 
0,45m de profundidade, com prateleiras e gavetas e 8 (oito) portas de correr, montado; 
e Item 02 da licitação – 02 (dois) Painéis decorativos em MDF, devidamente monta-
dos e instalados com toda parte elétrica necessária para o funcionamento dos LEDs, 
sendo 02.1 - 01 (um) Painel em MDF Ripadinho Freijó, medindo 3,10m x 7,90m, com 
3 nichos de 0,60m e 0,10m de profundidade, em MDF Mármore Carrara, com LEDs 
instalados, para Galeria dos Presidentes; e 02.2 - 01 (um) Painel em MDF Ripadinho 
Freijó, medindo 2,90m x 6,50m, com 3 nichos de 0,60m e 0,10m de profundidade, em 
MDF Mármore Carrara, com LEDs instalados, para Galeria das Vereadoras, todos 
conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
PRAZO DE EXECUÇÃO (VIGÊNCIA): 100 (cem) dias
VALOR DA PROPOSTA: Item 01 da licitação – valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil 
e quinhentos reais); Item 02 da licitação – valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil re-
ais) (02 unidades), totalizando R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/12/2022
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Realizamos todos os procedimentos da folha de pagamento e enviamos ao nosso 
cliente as documentações, relatórios, recibos, etc em arquivo digital (PDF), ou seja, 
contratando nossos serviços, nossa equipe será responsável por realizar todas as 
tarefas de departamento pessoal.
Conte com a gente!

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

O Natal deixa as pessoas mais tristes? 

O Natal traz uma energia 
diferente. Como já trouxe 
várias vezes aqui nos tex-
tos, a psicosfera dos am-
bientes é composta pelo 
teor/qualidade dos pen-
samentos daqueles que 
os habitam. Boa parte dos 
habitantes – encarnados e 
desencarnados – do plane-
ta, costumam, nesta épo-
ca, remeter o pensamento 
ao nascimento de Jesus. E 
isso altera, sim a vibração 
da Terra. 

Ao mesmo tempo, é mui-
to comum perceber o aflo-
rar de certa melancolia ou 
tristeza. A festa do Natal 
parece desencadear con-
frontos conscienciais, nem 
sempre claros para muitas 
pessoas. Elas simplesmen-
te dizem: ‘não gosto do Na-
tal’, ‘o Natal é triste’, ‘nem 
parece uma festa’... 

Não ouso trazer expli-
cações que sirvam a todos 
os que se sentem assim, 
porque elas não existem. 
Cada ser tem sua história – 
perdas, ganhos, alegrias e 
tristezas – e, a partir dela, 
constrói lentes pelas quais 
enxerga o mundo, as situ-
ações e, também, as cele-
brações. 

À parte disso, o fato é que 
o Natal evoca memórias e, 
de forma não verbalizada 
ou explícita, pelo próprio 
conteúdo divino – Jesus – 
nos coloca frente a fren-
te com o que há de divino 
também em nós. E, penso, 
isso traz reflexões que nem 
sempre desejamos fazer. 
Mesmo inconscientemente, 
ficamos incomodados, sem 
nem sabermos os motivos. 
Intimamente, a alma entra 
em questionamentos como: 
“O que tenho feito da minha 
vida? Tenho sido uma boa 
pessoa? Será que fiz tudo o 
que podia na realização do 
bem que tenho condições 
de fazer? Os caminhos que 
tenho andado, as escolhas 
que tenho feito, são um 
bem para mim e para os 
que me rodeiam?”

Já disse e repito: é um 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

movimento íntimo, não in-
telectual, não traduzível 
por palavras. A gente sim-
plesmente sente. Então, 
me arrisco a dizer: quan-
to mais autoconhecimen-
to você tiver, quanto mais 
você tiver de Jesus no seu 
coração, mais forte, re-
conhecido, grato e útil ao 
próximo você será e sen-
tirá. Menos difícil será en-
contrar as respostas. De-
sejará ser, cada vez mais, 
o veículo do bem na vida 
de alguém, descobrindo a 
solidariedade e o preen-
chimento da alma no dia a 
dia da própria vida. Sentirá 
o significado da utilidade 
da vida. Dará finalidade útil 
a essa ‘tristeza natalina’, 
descobrindo que ser bom 
nos consola, renova for-
ças, encoraja e nos dá bom 
ânimo. E, só assim, conse-
guiremos transformar as 
lentes pelas quais enxer-
gamos as pessoas, a nossa 
própria vida, as celebra-
ções, incluindo o Natal. 

Na semana que vem, va-
mos falar do Natal e das 
resoluções de Ano Novo à 
luz do Espiritismo! Até lá!

****
REUNIÕES ONLINE ABER-

TAS – Vibrações do passe e 

fluidificação da água
Ao vivo no Facebook.

com/oconsoladorjabotica-
bal

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

Sábados, às 18h - Co-
mentário e Reflexão do 
Evangelho

Fonte: Pinterest

MAKE UP

Up! - Por Cicinho 
(visual merchandising)

A chegada do próximo 
ano, vem cheia de espe-
rança por dias melhores. 
E o desejo por um futuro 
mais alegre pode ser ex-
pressado de diversas ma-
neiras na noite de natal 
e réveillon. As cores das 
roupas, o brilho nos aces-

sórios e a produção das 
makes.

A tendência Natural é 
rica em fórmulas hidra-
tantes, maquiagem mini-
malista e uma paleta de 
cores que inclui tons de 
nude até os coloridos. 

E um visual limpo que 
signi� ca autocuidado.

A tendência CLEAN  
inclui maquiagem com 
ingredientes de cuidados 
com a pele, fórmulas pu-
ras e maquiagem pontual.

Na maquiagem, um 
mix de cor e cuidado está 
tão fundido que os pro-
dutos são aliados não só 
para beleza, mas também 
para a saúde do visual.


