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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, 
brasileira, divorciada, doméstica, residente e domicilia-
da nesta cidade, na Avenida Jaime Ribeiro, número 888, 
bloco1, apartamento 24, Distrito Industrial (endereço 
que constou da matrícula na época de aquisição do imó-
vel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a 
requerimento da CCG – EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA, com sede nesta cidade, na Avenida 
Hermínia Casteleti Bellodi, número 271, Jardim Morum-
bi, 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 matrícula nº 39.352, 
que grava o imóvel situado na Rua Cid Rettondini, nú-
mero 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 credo-
ra 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 NOTIFICA-
DA 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 efe-
tuar 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 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 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. Jaboticabal, 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 Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com 
cartório estabelecido à Mimi Alemagna, nº 183, Centro, 
Fone (016) 3202-3015.

                       FAZ SABER a FERNANDO HEN-
RIQUE GABRIEL PULCINI, RG nº 57.333.196-0-SSP/
SP, CPF nº 466.170.238/70, brasileiro, solteiro, maior, 
operador de máquinas, residente e domiciliado 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 ECÔNOMI-
CA 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 indica-
do como apartamento 03, localizado no Térreo da Torre 
2, bloco C, do Condomínio Vitta Jardim das Rosas, situ-
ado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, na Avenida 
Carlos Berchieri, número 2.338, vem lhe notifi car para 
cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias 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 cen-
tavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora 
e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamen-
to, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) 
no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICA-
DO 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 efe-
tuar 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 cada 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, 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 Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com 
cartório estabelecido à Rua Mimi Alemagna, 183, Cen-
tro, 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 APA-
RECIDA AUXILIADORA DOS SANTOS ARAÚJO, 
RG nº 21.722.075-SSP/SP, CPF nº 098.884.138/05, co-
zinheira, ambos brasileiros, casados sob o regime da co-
munhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, 
residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Nestor 
Alves, número 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 re-
querimento de STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, com 
sede nesta cidade de Jaboticabal, na Rua Luiz Niero, nú-
mero 800, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.326.990/0001-
64, NIRE 35220877750, e STÉFANI NOGUEIRA EN-
GENHARIA LTDA, com sede em Ribeirão Preto-SP, na 
Avenida Eliseu Guilherme, número 879, Jardim Sumaré, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.088.641/0001-38, NIRE 
35215625918, credoras fi duciárias através do Instrumen-
to 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 Residen-
cial 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 NOTI-
FICADOS a comparecerem no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nes-
ta 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 efe-
tuar o pagamento 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 propriedade 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 publicado 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 
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Câmara de Jaboticabal elege Mesa 
Diretora para o biênio 2023/2024

Com seis votos, 
a Câmara Munici-
pal de Jaboticabal 
elegeu, na segun-
da-feira (19/12), o 
vereador Dr. Edu 
Fenerich (MDB) 
como presidente 
do Legislativo jabo-
ticabalense. Com o 
resultado, o parla-
mentar irá chefi ar 
os trabalhos legis-
lativos e adminis-
trativos da Casa pe-
los próximos dois 
anos. Esta será a oi-
tava vez que Dr. Edu 
Fenerich presidirá 
a Câmara de Jabo-
ticabal. A primeira 
vez que ocupou o 
cargo foi em 1995, 
que se repetiu nos 
biênios 2001/2022; 
2 0 0 3 / 2 0 0 4 ; 
2 0 0 5 / 2 0 0 6 ; 
2 0 0 7 / 2 0 0 8 ; 
2 0 1 5 / 2 0 1 6 ; 
2017/2018.

Principal adver-
sário na corrida 
pela presidência, 
o vereador Prof. 
Jonas (REPUBLI-
CANOS) recebeu 
quatro votos; o ve-
reador Gregório Ca-
sagrande (SOLIDA-
RIEDADE) teve dois 
votos e vereadora 
Profa. Paula (PT) 
um.

Em seu discurso 
como presidente 

eleito, Fenerich pa-
rabenizou o verea-
dor Prof. Jonas pela 
participação demo-
crática no proces-
so eleitoral para 
a escolha da Mesa 
Diretora, agrade-
ceu esposa, fi lhos, 
eleitores, amigos, 
servidores, Prefeito 
Municipal Profes-
sor Emerson, e de-
fendeu a indepen-
dência e harmonia 
entre os Poderes. 
“Tenha certeza de 
que a Mesa Direto-
ra, recém-eleita, 
na forma do dis-
posto no art. 2º da 
Constituição Fe-
deral, manterá a 
integral indepen-
dência desse Poder 
Legislativo, mas, 
concomitantemen-
te, não deixará, 
sequer por um ins-
tante, de preservar 

a harmonia entre 
os poderes, na bus-
ca incessante do 
progresso da nossa 
terra e bem-estar 
da nossa gente, ob-
jetivo comum dos 
agentes políticos 
decentes”, pronun-
ciou o vereador, 
que igualmente 
agradeceu pelos vo-
tos recebidos. “Esse 
i m p r e s c i n d í v e l 
apoio de Vossas Ex-
celências, fará com 
que, se Deus quiser, 
ao fi nal desse man-
dato, tenha tido a 
honra de Chefi ar 
este Poder Legis-
lativo por 15 dos 28 
anos de exercício 
da minha ativida-
de parlamentar, ou 
seja, mais da meta-
de dela. Como diz o 
Hino do meu San-
tástico (Santos FC), 
um orgulho que 

nem todos podem 
ter”, manifestou.

Também foram 
eleitos os demais 
integrantes da 
Mesa Diretora. A 
vereadora Val Bar-
bieri foi eleita Vice-
-Presidente com 
nove votos, dian-
te de quatro votos 
conferidos ao Prof. 
Jonas; a vereado-
ra Renata Assirati 
(PSC) foi conduzida 
à 1ª secretaria, com 
nove votos, contra 
quatro para o ve-
reador Prof. Jonas; 
o vereador Ronal-
dinho conquistou 
oito votos e garan-
tiu o cargo de 2º 
secretário, diante 
de cinco votos para 
Prof. Jonas.

As votações, con-
duzidas pela presi-

dente em exercício, 
vereadora Rena-
ta Assirati (PSC), 
foram realizadas 
em separado, para 
cada cargo da Mesa 
(presidente, vice-
-presidente, 1º e 
2º secretários), por 
escrutínio, ou seja, 
por votos manifes-
tados via cédulas 
de papel. Serviram 
de escrutinadores 
(responsáveis pela 
apuração dos vo-
tos), os servidores 
Denise Cardozo e 
Luiz Carlos dos San-
tos.

A data para a pos-
se da nova Mesa 
Diretora ainda se-
gue em aberta. 
Isso porque, ape-
sar da Lei Orgânica 
Municipal prever 
obrigatoriamente 
que a posse ocorra 
no dia 1º de janei-
ro, os vereadores 
apresentaram um 
Projeto de Emen-
da à Lei Orgânica, 
incluída na Ordem 
do Dia, para alte-
rar a data de posse 
dos eleitos para o 
primeiro dia útil do 
ano subsequente, 
às 10 horas. A ma-
téria acabou rece-
bendo uma emen-
da em plenário, 
da totalidade dos 
vereadores, para 

que horário seja às 
19 horas. O projeto 
acabou aprovado 
com a emenda por 
unanimidade em 
1ª discussão e vota-
ção. Por se tratar de 
alteração na Lei Or-
gânica Municipal, a 
matéria deve obri-
gatoriamente pas-
sar por votação em 
2º turno, respeitan-
do um interstício, 
ou seja, um prazo, 
de dez dias para 
voltar à discussão 
em plenário. A pre-
sidente da Casa, 
Renata Assirati, já 
convocou sessão 
extraordinária para 
votação da matéria 
no dia 30 de dezem-
bro, às 11h30. São 
necessários nove 
votos para a apro-
vação. Com isso, 
casa o projeto seja 
aprovado, a pos-
se dos vereadores 
eleitos para a Mesa 
Diretora do biênio 
2023/2024 será no 
dia 02 de janeiro, 
às 19h00. Caso não 
haja aprovação, a 
posse segue o texto 
em vigor, e aconte-
ce no dia 1º de ja-
neiro às 10h00.

RESULTADO DA 
VOTAÇÃO

Presidente eleito: 
Dr. Edu Fenerich – 
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com votos dos vere-
adores Dr. Edu Fe-
nerich, Dr. Mauro 
Cenço, Renata As-
sirati, Ronaldinho, 
Daniel Rodrigues e 
Val Barbieri.

> Prof. Jonas re-
cebeu votos dos 
vereadores Prof. 
Jonas, Pepa Servi-
done, Dra. Andréa 
Delegada e Paulo 
Henrique Advoga-

do  |  Gregório Ca-
sagrande recebeu 
votos de Gregório 
Casagrande e Gilbe-
ro de Faria  | Profa. 
Paula recebeu voto 
de Profa. Paula.

Vice-Presidente: 
Val Barbieri – com 
votos dos vereado-
res Dr. Edu Feneri-
ch, Dr. Mauro Cen-
ço, Renata Assirati, 

Ronaldinho, Daniel 
Rodrigues, Gre-
gório Casagrande, 
Profa. Paula, Gil-
berto de Faria e Val 
Barbieri.

> Prof. Jonas re-
cebeu votos dos 
vereadores Prof. 
Jonas, Pepa Servi-
done, Dra. Andréa 
Delegada e Paulo 
Henrique Advoga-
do.

1ª Secretária: Re-
nata Assirati – com 
votos dos vereado-
res Dr. Edu Feneri-
ch, Dr. Mauro Cen-
ço, Renata Assirati, 
Ronaldinho, Daniel 
Rodrigues, Gre-
gório Casagrande, 
Profa. Paula, Gil-
berto de Faria e Val 
Barbieri.

> Prof. Jonas re-

cebeu votos dos 
vereadores Prof. 
Jonas, Pepa Servi-
done, Dra. Andréa 
Delegada e Paulo 
Henrique Advoga-
do.

2º Secretário: Ro-
naldinho – com vo-
tos dos vereadores 
Dr. Edu Fenerich, 
Dr. Mauro Cenço, 
Renata Assirati, Ro-

naldinho, Daniel 
Rodrigues, Gregó-
rio Casagrande, Gil-
berto de Faria e Val 
Barbieri.

> Prof. Jonas re-
cebeu votos dos 
vereadores Prof. 
Jonas, Pepa Servi-
done, Dra. Andréa 
Delegada, Paulo 
Henrique Advogado 
e Profa. Paula.

A Alegria do Natal e do Ano Novo

Ah, o Natal! Há algo 
de diferente que se 
espalha... É uma im-
pressão, uma vibra-
ção que está implíci-
ta e envolve a todos, 
mesmo aos que não 
querem, nem acredi-
tam ou não gostam. E 
as resoluções de Ano 
Novo? Essas também 
exercem fascínio ínti-
mo que independe do 
desejo controlado e 
voluntário. Simples-
mente esses dois mo-
mentos são! Ou seja, 
não possuem depen-
dência do nosso jul-
gamento ou conside-
rações. 

Isso se dá, e eu já 
trouxe essa questão 
aqui algumas vezes, 
pela composição da 
psicosfera mental da 
maioria que altera a 
psicosfera energética 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

do planeta. E, do pon-
to de vista Espírita, a 
questão essencial a 
considerar sobre isso 
é: a alegria do Natal 
e do Ano Novo só se 
fará – assim como em 
todos os outros dias 
do ano – se você de-
senvolver valores que 
te façam enxergar a 
vida como Espírito 
imortal, como Ser Es-
piritual que é.  

Alguns exemplos: 
identifi car na dor do 

próximo, a oportuni-
dade de aliviá-la com 
o recurso que tiver, 
seja fi nanceiro, espi-
ritual (prece), uma 
palavra de consolo, a 
busca de ajuda junto a 
terceiros. Enfi m, não 
é uma questão mate-
rial. E, neste ponto, 
lembro de uma frase 
popular que faz mui-
to sentido: só é soli-
tário quem não é so-
lidário.

Diante de difi culda-

des pessoais: lembrar 
que você é um Espí-
rito imortal, fi lho de 
Deus, que jamais está 
desamparado ou sozi-
nho porque é amado 
e cuidado de perto 
por Jesus e Amigos 
Espirituais que zelam 
por você. Silencie, 
faça as suas orações, 
peça ajuda, alimente 
a esperança dentro 
de você. Essa prática 
é fundamental para 
que você consiga sen-
tir o amparo que ja-
mais nos falta; para 
‘ouvir’ as ideias que 
virão para a solução 
dos problemas; para 
entender a inspira-
ção e a intuição que 
aparecerão ‘do nada’. 
E lembre-se: sempre 
é possível recomeçar! 

Concluindo: se o 
olhar para o Natal e 
o Ano Novo for am-
pliado, indo além da 
referência material 
– de presentes, fa-
cilidades, dinheiro, 
vantagens e situações 

que atendam nossos 
desejos –, a alegria 
por esses momentos 
será real, e ninguém 
conseguirá tirá-la de 
você. É porque essa 
alegria será a do Es-
pírito milenar e imor-
tal que você é, e não 
do momento em que 
você está. 

Encerro com essa 
pequena mensagem 
de Emmanuel, que 
está no livro ‘Antolo-
gia Mediúnica do Na-
tal’, psicografado por 
Chico Xavier!

“Senhor Jesus! 
Diante do Natal, que 
te lembra a glória na 
manjedoura, nós te 
agradecemos: a mú-
sica da oração; o re-
gozijo da fé; a men-
sagem de amor; a 
alegria do lar; o apelo 
à fraternidade; o jú-
bilo da esperança; a 
bênção do trabalho; 
a confi ança no bem; o 
tesouro de tua paz; a 
palavra da Boa Nova, 

e a confi ança o futu-
ro!… Entretanto, ó 
Divino Mestre! de co-
rações voltados para 
o teu coração, nós 
te suplicamos algo 
mais!… Concede-nos, 
Senhor, o dom ine-
fável da humildade 
para que tenhamos 
a precisa coragem de 
seguir-te os exem-
plos!”

Pintura: Mike 
Moyers

Feliz Natal! Feliz 
2023!  

****
REUNIÕES ONLINE 

ABERTAS – Vibrações 
do passe e fl uidifi ca-
ção da água

Ao vivo no Face-
book.com/oconsola-
dorjaboticabal

Terças, às 20h - Es-
tudo de O Livro dos 
Espíritos

Sábados, às 18h - 
Comentário e Refl e-
xão do Evangelho
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EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas 
e Telefônicas LTDA. está abrindo processo 

seletivo para portadores de Necessidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:
 andre@tobace.com.br 

ou entregar diretamente na Avenida 
Paulino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

20º. Recado: Na nossa 
preparação para 2023, 
penso que é uma boa me-
dida, incluirmos o PER-
DÃO. O texto abaixo nos 
faz refl etir muito sobre 
isso. Então... na sua fa-
xina para entrar no ano 
novo “limpinho”, inclua o 
“esfregão” do PERDÃO. 
Aliás, está lá no PAI NOS-
SO de JESUS:

Seu pedido: “Perdoai 
as nossas dívidas” mas, 
existe 

Uma condição: “Assim, 
como perdoarmos aos 
nossos devedores”.

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

Não tem saída: Quer 
ser perdoado? Então... 
perdoe. 

Vamos ao texto.

Perdoar 
Por Neva (Gabriel RL) 8 

de dezembro de 2022 
Twitter Facebook Pin-

terest LinkedIn Tumblr 
Email 

Quando não perdoo 
alguém que me magoou, 
em nível espiritual, o que 
acontece é que amarro 
essa pessoa aos meus 
pés. Agora eu ando com 
ela, vou a todo lugar 
com ela, está amarrada 
a mim. E se são muitos, 
carrego todos amarra-

dos em mim. Mesmo que 
ninguém os veja, mesmo 
que ninguém os perceba, 
eu ando com todos eles. 
Tenho alguns amarrados 
aos pés, outros às mãos, 
outros ao pescoço.

É uma verdade univer-
sal. O PESO que você tem 
que se livrar.

Caso contrário, você 
se cansa, fi ca exausto, se 
sente pesado, não avan-
ça.

Você tem que desatar. 
Quando você desamarra, 
a pessoa não te controla 
mais, não te administra 
mais, não te manipula 
mais.

“Perdoar signifi ca: lar-
gar alguém… desistir do 

meu direito de arrastá-lo 
pela vida.”

Feridas não resolvidas 
podem ter uma (raiz). Isto 
é (uma vida interior pró-
pria). onde ninguém vê 
Embora o mais grave de 
tudo seja que a Graça de 
Deus não é mais alcança-
da.

Quando estamos 
cheios de ressentimento, 
nos afastamos do chão, 
da graça, nosso funda-
mento.

Desqualificamo-nos 
por faltar às Suas Gra-
ças. Isso é literalmente 
uma ‘desgraça’.

Homens e mulheres 
de Deus podem realizar 
milagres e o Perdão é um 
deles. Porque o perdão é 

milagroso. Quando per-
doamos genuinamente, 
deixamos de lado aquela 
pessoa que nos feriu; não 
esperamos nada dela, 
nem mesmo desculpas, 
nada. Nós apenas faze-
mos isso.

PERDÃO LONGE DO 
VÍNCULO TÓXICO

Algo que ajuda a per-
doar é que quem nos 
feriu lançou sobre nós 
seu veneno, sua própria 
frustração, sua própria 
dor. Quando não perdo-
amos, estamos retendo 
essa substância tóxica 
em nosso sistema e aca-
bamos intoxicados, enve-
nenados.

Perdoe-o, deixe ir e vá 
embora.

Se continuarem a mal-
tratá-lo, vá embora, pro-
cure ajuda.

O PERDÃO tem uma he-
rança:

Paz e Serenidade.
(Por @despertarodivi-

no)

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, 
09 de dezembro de 2022.

Bala 
de Prata

Versículos 
da Bíblia 
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Presidente Renata Assirati faz balanço de seu 
mandato na última sessão ordinária do ano

A vereadora Re-
nata Assirati (PSC) se 
despede da presidên-
cia da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal 
no próximo dia 31 de 
dezembro, quando 
se encerra o biênio 
2021/2022, em que 
esteve à frente do Le-
gislativo jaboticaba-
lense ao lado dos ve-
readores Gilberto de 
Faria (MDB) – Vice-
-Presidente; Prof. Jo-
nas (REPUBLICANOS) 
- 1º Secretário; e ve-
readora Profa. Paula 
(PT) – 2ª Secretária.

Em sua fala, na 
última sessão ordi-
nária do ano, rea-
lizada na segunda-
-feira (19/12), Renata 
Assirati registrou o 
momento vivido pela 
parlamentar na con-
dução da Casa Legis-
lativa, manifestou 
esperança no futuro 
do município, e des-
tacou a transparência 
e a economia propo-
sitiva feita pela Mesa 
Diretora nos dois úl-
timos anos. Em valo-
res atualizados pelo 
Departamento Con-
tábil-Financeiro, o 
montante devolvido 
pela Mesa Diretora 
aos cofres públicos 
no biênio 2021/2022, 
ultrapassa R$ 6.5 mi-
lhões.

Renata, que ainda 
presidirá sua última 
sessão extraordi-
nária na sexta-feira 
(30/12), para a vota-

ção de uma alteração 
na Lei Orgânica do 
Município e no Re-
gimento Interno da 
Casa - que alteram 
o dia de posse dos 
vereadores eleitos 
quando da renova-
ção da Mesa Diretora, 
passando do atual dia 
1º de janeiro, para o 
primeiro dia útil do 
ano subsequente, às 
19h00 -, fi nalizou seu 
discurso se colocando 
à disposição de “to-
dos os munícipes que 
buscarem pelo nosso 
apoio, e aos colegas 
vereadores, nesta 
jornada da democra-
cia. Contem sempre 
comigo, e que Deus 
abençoe a todos!”. A 
parlamentar segue 
na Mesa Diretora 
no biênio 2023/2024 
como 1ª Secretária, 
eleita com nove vo-
tos, para o cargo, na 
sessão do dia 19 de 
dezembro.

Confi ra a íntegra 
do discurso da Presi-
dente Renata Assira-
ti:

Boa noite nova-
mente a todos os 
presentes e aos nos-
sos internautas que 
estão nos acompa-
nhando neste mo-
mento. 

Hoje, presido a 
última sessão ordi-
nária deste ano e a 
última da minha ges-
tão como Presidente 
deste Poder Legisla-

tivo. Cargo este que 
ocupei com muito 
orgulho ao longo 
destes dois anos, em 
especial, por eu ser 
a primeira mulher 
na história a presidir 
o Poder Legislativo 
jaboticabalense, des-
de a instalação deste 
Parlamento em 1868, 
e eleita pelos meus 
pares por unanimi-
dade.

Uma conquista que 
entendo ser impor-
tante para o fortale-
cimento do papel da 
mulher nos órgãos e 
meios que defi nem 
os rumos do nosso 
Município. Mostra-
mos que a mulher 
não é simplesmen-
te um sexo frágil, 
mas sim, preparada 
para enfrentar todas 
as batalhas de igual 
para igual. Da mesma 
forma, nós mulhe-
res devemos estar ao 
lado dos homens na 
construção da nossa 
sociedade. Nenhum 
de nós, mulheres ou 
homens, estamos 
acima de ninguém. 
Acima de nós, so-
mente Deus!

Sentar nesta cadei-
ra de Presidente... 
foi... é... e certamen-
te sempre será tarefa 
árdua. É lidar diaria-
mente com as buro-
cracias pertencentes 
aos órgãos públicos, 
com sua vasta legis-
lação e normas, mas 
que também são ne-

cessárias para coibir 
desvios ou mau uso 
do dinheiro público.

Politicamente pre-
sidi 107 sessões entre 
ordinárias, extraor-
dinárias e solenes, 
o que foi uma hon-
ra. Recebi no gabi-
nete da Presidência 
representantes de 
empresas privadas, 
públicas, de entida-
des fi lantrópicas e 
movimentos sociais, 
além de diversos ou-
tros cidadãos para 
caminharmos juntos 
em busca de soluções 
para as suas deman-
das. 

E gostaria de des-
tacar que entre 2021 
e este ano, de 2022, 
apresentei algumas 
proposições, e vou 
citar aqui alguns nú-
meros. Foram 130 In-
dicações, atendendo 
demandas da nossa 
população e um tra-
balho de fi scalização 

intenso. Em 2021, 
no ano em que ini-
ciamos o mandato, 
foram 209 ofícios, e 
até agora, neste ano 
de 2022 foram 238, 
sendo um total de 
447 ofícios.  Foram 30 
Projetos de Lei, 576 
Moções, 10 Decretos 
Legislativos e 09 Pro-
jetos de Resolução. 
Números bem signi-
fi cativos que traba-
lhei em prol da nossa 
população, atenden-
do pedidos e deman-
das necessárias. 

Em relação às ver-
bas solicitadas entre 
os nossos represen-
tantes das esferas 
federal e estadual, 
tivemos, em relação 
aos pedidos que che-
garam, mais de 3 
milhões de reais,  e 
estamos aguardan-
do ainda mais de 6 
milhões de reais. E, 
somente de doações, 
pedidos que fi z aos 
nossos empresários 

foram um total de 
92 mil e 500 reais. 
Números bastante 
expressivos. Pedi-
dos que alcançam R$ 
9 milhões de reais. 
Além de viaturas, 
ambulâncias, cami-
nhão, ônibus que 
pedimos e que che-
garam!

Verdade que nem 
sempre alcançamos 
os resultados pre-
tendidos, os pedidos 
atendidos, mas isso 
também faz parte 
do processo. E vou 
continuar, como ve-
readora, atendendo 
cada vez mais as de-
mandas dos nossos 
munícipes. 

A d m i n i s t r at i v a -
mente, mantivemos 
durante toda a nossa 
gestão, o compro-
misso com a eco-
nomia, efi ciência e 
transparência. Como 
por exemplo, ao exi-
girmos nível supe-
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rior completo para 
aqueles que ocupam 
cargos comissiona-
dos de Assessor da 
Presidência e Asses-
sor de Gabinete; ao 
extinguirmos o cargo 
de Assessor da Escola 
do Legislativo; ao or-
ganizarmos adminis-
trativamente o Sis-
tema Eletrônico de 
Controle de Proces-
sos; ao diminuirmos 
os valores das diárias 
pagas aos vereadores 
e servidores públicos 
em viagens funcio-
nais do Poder Legis-
lativo; ao fortalecer-
mos o atendimento à 
população por meio 
da Ouvidoria da Câ-
mara; entre outras 
ações, que resulta-
ram em mais de R$ 5 
milhões devolvidos 
aos cofres públicos.

Ao mesmo tempo 
em que agimos com 
austeridade nos gas-
tos, também entendi 
que o cuidado com o 
dinheiro público não 
signifi ca economizar 
sem propósitos, e 
que cada Poder cons-
tituído deve zelar 
pelo seu patrimônio. 
A economia proposi-
tiva deve ser aquela 
cujos recursos se-
jam empregados nas 
mais diversas áreas e 
ações voltadas a to-
dos nós, cidadãos ja-
boticabalenses, nos 
mais diversos órgãos 
da Administração.

Economizar é an-
tes de tudo, tratar 
o bem público com 
zelo e o cidadão com 
o respeito que me-
rece. E é assim que 
fi zemos aqui na Câ-
mara Municipal de 

Jaboticabal nestes 
dois anos. Cuidar da 
nossa Casa e da nossa 
gente é uma obriga-
ção! Esta é a Casa do 
Povo, a Casa de todos 
nós jaboticabalen-
ses, onde temos o 
dever legal de zelar, 
cuidar e proteger.

Cuidar para que 
esta Casa de Leis es-
teja sempre apta 
para receber qual-
quer cidadão que 
procurar pelos servi-
ços do Legislativo.

Zelar pela segu-
rança de todos aque-
les que entram pela 
porta desta Casa, 
para que encon-
trem aqui, um local 
adequado para seus 
atendidos, com todo 
o respeito que cada 
cidadão contribuinte 
merece. 

E foi exatamente 
por isso, pelo dever 
legal de zelar, que 
me propus, como 
presidente desta 
Casa, juntamente 
com os demais mem-
bros desta Mesa Di-
retora, Gilberto, Jo-
nas, Paula e todos 
os outros vereadores 
a encarar uma re-
forma neste prédio, 
que abriga o Palácio 
Ângelo Berchieri e o 
anexo Vereador José 
Francisco Espanhol. 
Mesmo sabendo dos 
ataques que prova-
velmente esta Mesa 
sofreria, até mesmo 
com acusações le-
vianas, maldosas e 
infundadas. E sim... 
esta é a hora! Porque 
a hora certa é quan-
do temos a oportu-

nidade, a vontade e 
a coragem de pro-
mover a mudança. O 
amanhã, o depois, é 
algo incerto para to-
dos nós!

Aproveito a opor-
tunidade para lem-
brar que todos os 
processos da Câmara 
Municipal estão dis-
poníveis para qual-
quer cidadão ler e 
acompanhar, seja 
por solicitação via 
Ouvidoria, pelo Ser-
viço de Atendimento 
ao Cidadão, ou dire-
tamente na Câma-
ra. Porque nestes 
dois anos, primamos 
pelo fortalecimen-
to do atendimento 
ao cidadão, pela efi -
ciência, economia 
propositiva e trans-
parência.

No início deste 
ano determinei aos 
departamentos da 
Administração que 
fi zessem os levanta-
mentos necessários 
para realizarmos 
uma obra na nossa 
Câmara. 

Problemas com 
infi ltração, mofo, 
rachaduras, tacos 
do piso se soltando, 
entre outros, impul-
sionaram a decisão 
da Mesa Diretora em 
realizar obras de re-
paro, manutenção, 
prevenção e adequa-
ção no prédio.

Mas lidar com pro-
jetos de obra é mui-
to complexo, vocês 
sabem disso,  e aca-
ba sendo demorado, 
porque são muitos 
detalhes. O prédio, 

com certeza, fi cará 
mais seguro e ade-
quado para receber-
mos a população que 
vierem aqui procu-
rar pelos vereadores 
ou pelos serviços da 
Câmara. 

E quero destacar 
aqui que o certa-
me licitatório para a 
contratação de em-
presa para a execu-
ção da reforma do 
prédio, que engloba 
várias adequações 
foi aberto em agosto 
deste ano e concluí-
do na primeira quin-
zena de outubro. 

Mas a decisão da 
reforma, as primei-
ras reuniões... acon-
teceram no começo 
do ano, e umas das 
primeiras reuniões, 
podemos dizer, ofi -
cializando nossa de-
cisão, foi em maio, 
isso mesmo, no dia 
19 de maio, em que 
convidamos todos os 
vereadores para esta 
reunião, para uma 
explicação do arqui-
teto responsável. 

Todos os vereado-
res foram convida-
dos, e estiveram pre-
sentes Val Barbieri, 
Dra. Andréa, Paula, 
Dr. Edu Fenerich e 
Ronaldinho, além 
dos servidores Odair 
e Homero. 

E a partir daí ini-
ciamos todos os trâ-
mites necessários.

Devemos cuidar do 
bem público como 
cuidamos do que é 
privado. Como dis-
se anteriormente, 

Infi ltrações, mofos, 
rachaduras, tacos 
do piso se soltando, 
poucos banheiros 
para uso e a falta do 
alvará dos bombei-
ros, chamado AVCB, 
que a Câmara não 
possuía - mas agora 
terá! - obedecendo 
assim todos os cri-
térios de seguran-
ça dos Bombeiros 
e também todos os 
quesitos apontados 
pelo Tribunal de 
Contas do Estado de 
São Paulo, o TCE-SP, 
quanto ao zelo com o 
patrimônio público.

Deixo este cargo 
a partir do próximo 
dia 31 de dezembro 
com sentimento de 
dever cumprido e de 
que entreguei o meu 
melhor nestes dois 
últimos anos.

Aos meus colegas 
de Mesa Diretora, 
agradeço a cada um 
pela paciência, cum-
plicidade e fortaleza 
de vossas excelên-
cias, que juntamente 
comigo, abraçaram 
com afi nco e dedi-
cação as atribuições 
conferidas a nós.

Aos meus nobres 
pares, vereadores e 
vereadoras, agrade-
ço pelo suporte ofe-
recido a esta Mesa 
Diretora. Apesar das 
diferenças partidá-
rias, divergências 
de ideias e de pen-
samentos políticos, 
que são partes fun-
damentais e legíti-
mas da Democracia, 
tenho plena convic-
ção de que vossas 
excelências, assim 

como eu, lutamos 
por um bem maior, 
que é tornar o Muni-
cípio de Jaboticabal 
o melhor que puder-
mos.

Levarei os apren-
dizados que este car-
go me trouxe para 
o resto da minha 
vida. Aprendizados 
estes que também 
agradeço aos servi-
dores deste Poder, 
em nome das chefi as 
dos departamentos, 
Denise Cardoso, Le-
onardo Latorre Mat-
sushita, Luiz Gustavo 
Perez e Odair Casari, 
aos quais agradeço 
pelo respeito, par-
ceria e lealdade no 
desempenho de suas 
funções. Sem os ser-
vidores técnicos des-
ta Casa, certamente, 
a Mesa Diretora te-
ria muita difi culda-
de no cumprimento 
das suas obrigações, 
de gerir esta Casa. 
Estendo estes agra-
decimentos a todos 
os demais servidores 
deste Poder.

Gostaria de agra-
decer também ao 
Executivo, ao nosso 
Prefeito Emerson Ca-
margo por estes dois 
anos em que estou 
na presidência. 

Sigo a partir do dia 
1º de janeiro como 
vereadora, aberta a 
todos os munícipes 
que buscarem pelo 
nosso apoio, e aos 
colegas vereadores, 
nesta jornada da de-
mocracia. Contem 
sempre comigo, e 
que Deus abençoe a 
todos!
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 Mesa Diretora da Câmara de Jaboticabal inaugurou na quinta-feira a 
reforma do anexo que abriga gabinetes parlamentares

Problemas com 
infi ltração, mofo, 
rachaduras, tacos 
do piso se soltando, 
entre outros, im-
pulsionaram a de-
cisão da Mesa Dire-
tora, presidida pela 
vereadora Renata 
Assirati (PSC), com-
posta ainda pelos 
vereadores Gilberto 
de Faria (MDB) - Vi-
ce-Presidente, Prof. 
Jonas (REPUBLICA-
NOS) - 1º Secretá-
rio, e Profa. Paula 
(PT) - 2ª Secretária, 
em realizar obras 
de reparo, manu-
tenção, prevenção 
e adequação no 
prédio que abriga a 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal.

Sem passar por 
ampla reforma há 
mais de 15 anos, re-
latórios do Tribunal 
de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE-
-SP) vinham apon-
tando a necessida-
de de manutenção 
e adequações no 
prédio público, so-
bretudo, para ade-
quá-lo às normas 
de segurança esta-
belecidas pelo Cor-
po de Bombeiros 
para a liberação do 
alvará. Isso porque, 
o prédio não pos-
sui, até o momento, 
o Auto de Vistoria 
do Corpo de Bom-

beiro (AVCB), que 
atesta que a edifi ca-
ção possui todas as 
condições de segu-
rança contra incên-
dio. Desta forma, a 
decisão, de acordo 
com a presidente, 
foi tomada para ga-
rantir a segurança 
da população que 
busca pelos serviços 
do Legislativo, bem 
como dos funcio-
nários e vereadores 
que trabalham nas 
dependências do 
prédio, além de ze-
lar pela integridade 
do prédio público e 
suas instalações.

A última grande 
reforma na sede do 
Legislativo jaboti-
cabalense aconte-

ceu em 2005, quan-
do foi construído 
o “Anexo Vereador 
José Francisco Es-
panhol”, que abri-
ga atualmente dez 
gabinetes parla-
mentares, o depar-
tamento Jurídico, 
o departamento 
Legislativo e o setor 
de comunicação.

A presidente Re-
nata Assirati falou 
sobre o assunto na 
última sessão or-
dinária do ano, e 
última de sua ges-
tão como Chefe 
do Legislativo no 
biênio 2021/2022, 
na segunda-feira 
(19/12). “Cuidar da 
nossa Casa e da 
nossa gente é uma 

obrigação! Esta é 
a Casa do Povo, a 
Casa de todos nós 
jaboticabalenses, 
onde temos o dever 
legal de zelar, cui-
dar e proteger. Cui-
dar para que esta 
Casa de Leis esteja 
sempre apta para 
receber qualquer 
cidadão que procu-
rar pelos serviços 
do Legislativo. Ze-
lar pela segurança 
de todos aqueles 
que entram pela 
porta desta Casa, 
para que encon-
trem aqui, um local 
adequado para seus 
atendidos, com 
todo o respeito que 
cada cidadão con-
tribuinte merece”, 
pronunciou Rena-

ta.

OBRA E INAUGU-
RAÇÃO – A reforma 
começou na se-
gunda quinzena de 
outubro e segue a 
todo vapor. A entre-
ga da primeira eta-
pa da obra, que é 
referente à reforma 
do “Anexo Vereador 
José Francisco Es-
panhol”, que abriga 
os gabinetes parla-
mentares, aconte-
ceu na quinta-feira 
(22/12). Um Ato, 
aberto à imprensa 
e público em ge-
ral, foi realizado no 
Plenário da Casa, às 
16h00, para mar-
car a reinaugura-
ção do anexo, que 
teve os gabinetes 

readequados para 
garantir um me-
lhor atendimento 
à população e para 
o desenvolvimento 
dos trabalhos dos 
vereadores nos res-
pectivos gabinetes; 
além da reforma 
dos sanitários.

As próximas eta-
pas da obra seguem 
para a troca do piso 
do saguão Vereador 
Ethevaldo Mello 
de Siqueira, que 
abriga a Galeria 
dos Presidentes; a 
fachada do Palácio 
Ângelo Berchieri; a 
reforma de banhei-
ros e a adequação 
do sistema de pre-
venção a incêndio, 
entre outros.

“No início deste 
ano determinei aos 
departamentos da 
Administração que 
fi zessem os levan-
tamentos necessá-
rios para realizar-
mos uma obra na 
nossa Câmara. Mas 
lidar com projetos 
de obra é muito 
complexo, e acaba 
sendo demorado, 
porque são muitos 
detalhes... O pré-
dio, com certeza, 
fi cará mais seguro 
e adequado para 
recebermos a po-
pulação que vierem 
aqui procurar pe-
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los vereadores ou 
pelos serviços da 
Câmara.”, destacou 
Renata Assirati.

O PROCESSO – O 
certame licitatório 
para a contratação 
de empresa para a 

execução da refor-
ma do prédio, que 
engloba remoção 
do piso de taco do 
saguão e substitui-
ção por revestimen-
to cerâmico do piso 
porcelanato; refor-
ma dos sanitários; 

revisão e reparo do 
telhado; pintura in-
terna e externa para 
manutenção das 
paredes; lixamento 
para retirada dos 
podres de oxidação 
das esquadrias de 
ferro e respectivas 

pinturas; revitali-
zação da fachada; 
sinalização tátil; 
troca de forro de 
gesso onde neces-
sário por conta de 
infi ltração; reforma 
dos gabinetes, com 
substituição das an-
tigas divisórias por 
dry wall, adequa-
das para melhor 
isolamento térmi-
co/acústico; entre 
outros, foi aberto 
em agosto deste 
ano e concluído 
na primeira quin-
zena de outubro, 
saindo vencedora a 
empresa G.E.B Ar-
quitetura e Cons-
trução LTDA, que 
apresentou a me-
nor proposta – R$ 
664.267,86. O pra-

zo para a execução 
da obra é de quatro 
meses. No site do 
Legislativo (www.
jaboticabal.sp.leg.
br – menu Transpa-
rência > Licitações > 
Tomada de Preço) é 
possível conferir o 
edital, com o pro-
jeto técnico que ba-
seou a contratação, 
bem como a Ata da 
Sessão Pública.

A contratação de 
empresa especia-
lizada para o siste-
ma de prevenção e 
combate a incêndio 
também foi inicia-
do em agosto des-
te ano. A primeira 
tentativa de licita-
ção acabou fracas-
sada, ou seja, sem 

nenhuma empre-
sa vencedora, uma 
vez que as empre-
sas participantes 
estavam inabilita-
das pela falta de 
documentação ne-
cessária. A Câmara 
voltou a abrir licita-
ção, em dezembro 
deste ano, e desta 
vez saiu vencedora 
a empresa VL Man-
zoli Manutenções 
de Edifícios, que 
deverá executar a 
obra ao valor de R$ 
256.504,78, em um 
prazo de quatro 
meses. O edital e 
Ata da Sessão igual-
mente estão dispo-
níveis no site do Le-
gislativo.

Vereadores votam mudança na Lei Orgânica em 
sessão extraordinária no dia 30 de dezembro

Os vereadores da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal se 
reúnem em sessão 
extraordinária na 
sexta-feira (30/12), 
às 11h30, para a 2ª 
discussão e vota-
ção de uma emen-
da à Lei Orgânica 
Municipal (Projeto 
de Emenda à LOM 
nº 02/2022) , e tur-
no único do Proje-
to de Resolução nº 
28/2022, que trata 
sobre o mesmo as-
sunto, por simetria 
da legislação em vi-
gor. Os projetos al-
teram o dia da pos-

se dos vereadores 
eleitos quando da 
renovação da Mesa 
Diretora, passando 
do atual dia 1º de 
janeiro, para o pri-
meiro dia útil do 
ano subsequente, 
às 19h00.

A matéria de alte-
ração da Lei Orgâ-
nica, de autoria da 
totalidade dos ve-
readores, foi apro-
vada por unanimi-
dade em 1º turno 
na última sessão 
ordinária do ano, 
realizada no dia 19 
de dezembro. Por 

se tratar de altera-
ção na Lei Orgânica 
Municipal, o pro-
jeto deve obriga-
toriamente passar 
por votação em 2º 
turno, respeitando 
um interstício, ou 
seja, um prazo, de 
dez dias para voltar 
à discussão em ple-
nário. São neces-
sários nove votos 
para a aprovação. 
Os parlamentares 
ainda votam o PR 
nº 28/2022, para o 
devido ajuste legal.

Com isso, caso 
os projetos sejam 

aprovados, a pos-
se dos vereadores 
eleitos para a Mesa 
Diretora do biênio 

2023/2024 será no 
dia 02 de janeiro, 
às 19h00. Caso não 
haja aprovação, a 

posse segue o texto 
em vigor, e aconte-
ce no dia 1º de ja-
neiro às 10h00.
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A HISTÓRIA DA MULHER MAIS VELHA DE JABOTICABAL: 
“SER FELIZ É O SEGREDO PARA A LONGEVIDADE”

Cheia de energia e 
muitas histórias para 
contar que fazem re-
almente a vida valer 
a pena. Assim é a vida 
de dona Mercedes Pe-
nafi el Martins, a ma-
triarca da família que 
completou 105 anos 
de idade, neste ano 
de 2022. E o que mais 
gosta de fazer? Reunir 
a família e uma boa e 
longa conversa com 
seus bisnetos, isso a 
deixa totalmente FE-
LIZ!

Considerada a mu-
lher mais velha de 
Jaboticabal, a partir 
da pesquisa realiza-
da pela reportagem, 
dona Mercedes não 
se intimidou com as 
perguntas, e ao lado 
dos familiares, contou 
suas inúmeras aven-
turas que realmente 
emocionaram. Histó-
rias engraçadas e mui-
tas que, mesmo a me-
mória enganando um 
pouco, não deixou de 
ser uma boa história 
e um agradável bate 
papo.

Sentar ao lado de 
dona Mercedes é 
como sentir-se da fa-
mília, bem próximo 
verdadeiramente, e as 
ideias fl uem com um 
bom riso no rosto.

Nascida em 05 de 
Abril de 1918, na ci-
dade turística de Ser-
ra Negra-SP. Filha de 
Antônio Penafi el e 
Marieta Sodré Pena-
fi el, família de imi-

grantes portugueses. 
Casou-se em 1945 em 
Londrina-PR, com 
José Bernardes Mar-
tins, com quem teve 1 
fi lha: Márcia Filipak. 
Dona Mercedes conta 
com uma família ma-
ravilhosa e está sem-
pre em volta da fi lha, 
dos netos: Renata, Iv-
son e Alexandra, e bis-
netos: Julie, Lunna, 
Tales, Laisa, Nohan e 
Laura.

Quando questio-
nada sobre o segredo 
da longevidade, ela 
já dispara: “O segredo 
para esta longevidade 
é uma alimentação 
saudável, fazer muita 
ginástica, trabalhar 
com maior prazer e 
ter sempre o amor 
presente na vida”. Em 
seguida, fala em tom 
bem alto e confi ante: 
“Ser feliz! Ser muito 
feliz!”.

Atuante em todas 
as atividades que re-
alizou quando traba-
lhava, e muito tra-
balhadora por sinal, 
assumiu ser um se-
gredo para nós: “Sem-
pre fui muito bonita 
e sempre amei minha 
família, meus pais, 
meu esposo, minha 
fi lha, meus netos e 
meus bisnetos, e que-
ro sempre amá-los”, 
com um humor que 
contagia tem suas fra-
ses prontas. Com esta 
energia é realmente 
um exemplo para seus 
fi lhos, netos, bisnetos 
e toda a família.

Diz que sua fi lha 
Márcia, é a sua vida! 
Não vive sem ela des-
de seu nascimento em 
1950 e é a razão do 
seu viver, ter a fi lha e 
sua família junto dela: 
“Sem eles, eu não se-
ria nada”.

Sobre ser a mulher 
mais velha de Jabo-
ticabal, ela diz: “Me 
sinto muito orgulho-
sa de ser reconhecida 
por ser a mulher mais 
velha dessa cidade, vi 
muitas coisas aconte-

cerem e só agradeço 
por ter saúde e viver 
bem com minha famí-
lia. Sempre sou bem 
tratada nos lugares 
que vou, as pessoas 
me tratam com cari-
nho e maior educa-
ção, e digo quero viver 
mais, para ver meus 
bisnetos se casar”.

- “Um conselho que 
deixo para todos, é ser 
bem feliz no traba-
lho, ter amor em sua 
família e tratar muito 
bem seus pais e cuidá-
-los até a morte. Com 

certeza ter muita fé no 
nosso Pai Eterno e sem 
dúvidas tratar muito 
bem os animais, eu 
amo os cachorrinhos e 
amo o carinho deles”.- 
Termina a entrevista 
com essas palavras a 
matriarca Sra. Merce-
des.

Dona Mercedes 
tem até uma página 
ofi cial no Instagram, 
criada por suas netas 
e todos podem seguir 
@101damercedes, 
criada em homena-

gem aos seus 101 anos 
de idade, que comple-
tou em 2019.

És um exemplo de 
mulher, guerreira, 
batalhadora e uma 
simplicidade imen-
sa! É uma amante 
da vida. Vida longa à 
dona Mercedes, foi 
uma honra e alegria 
entrevistá-la e ter co-
nhecido a senhora e 
seu amor. Muito obri-
gado!

Guilherme Ruar
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E QUANDO ACABAR A CELEBRAÇÃO, TROCAMOS A PALETA? 
NADA DISSO, O ESPÍRITO DE NATAL DEVE ESTAR CONOSCO O TEMPO 

TODO! A CELEBRAÇÃO NÃO ACABA E O BRILHO PRECISA ESTAR EM NÓS. 

MAS CORES SÃO SÓ DETALHES, O QUE REALMENTE 
IMPORTA É O SENTIMENTO E A MAGIA. 

NESTE NATAL, SEJA A COR QUE ILUMINE. SEJAMOS BRILHANTES.

UM FELICÍSSIMO NATAL! 

E tempo do layout vermelho 

e detalhes dourados.

16 3204.2620 • 3204.3784
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BAIRRO NOVA JABOTICABAL E SEUS ÍCONES

Idealizado e fun-
dado pelo visionário 
Prefeito Duílio Poli 
se tornou um bairro 
importante em nossa 
história, logo repleto 
de novas construções. 
Tendo nos anos 60s um 
trenzinho que fazia o 
trajeto do centro até 
o Cruzeiro. Sua Capela 
foi inspirada a Igreja 
do bairro da Pampu-
lha de Belo Horizon-
te, onde em sua praça 
foram realizadas as 
primeiras edições da 
tradicional Noite de 
Belém de Jabotica-
bal (1962 a 1967) e de 

1968 em diante na re-
cém inaugurada Con-
cha Acústica. Tem o 
seu ponto alto o famo-
so Cruzeiro.

Ícones dos anos 60s. 
(em ordem alfabética)

Arador
Associação Nipo 

Brasileira
Bar do Miguel Irano
Bar do “Naninho” 

(Família Galante)
Casa da Família 

“Duílio Poli”
Café Medellín
Café Estádio
Caminho do “Mes-

quita”

Campo do Cafelân-
dia

Campo do Fê (Fer-
nando Folachio)

Campo do Cidinho 
(André Luis Carregari)

Capela de São Judas 
Tadeu / Cruzeiro da 
Nova (1952)

Chácara Arthur Ver-
ri e Durval Fontes

Chácara do Dito 
Bottino

Chácara do Neno
Chácara dos Padres 

(Cúria Diocesana)
Chacrinha Futebol 

Clube (Família Henri-
que Ferreira)

Concha Acústica 
(1968)

Depósito Cia Melho-
ramentos (Hoje Colé-
gio Duílio Poli)

Dr. Ari Fernandes 
Costa (Veterinário)

Fábrica de Artefatos 
de Cimento “Irmãos 
Marino”

Fábrica de Compres-
sores Joagar

Fábrica de Doces 
Robel

Garagem da Expres-
so Itamarati (Sr. Vi-

cente Folachio)
Grupo Escolar “Luís 

Latorraca” (1964)
Lar dos Cegos
Mininha D’água
Noite de Belém (No 

Cruzeiro e na Concha)
Nova Jaboticabal 

Bochas Clube
Ofi cina de Bicicletas 

“Mário Pé de Ferro”
Ofi cina Percílio Me-

cânico
Praça do Cruzei-

ro (hoje Praça Duílio 
Poli), onde recebeu 
grandes shows como o 
astro do cinema brasi-
leiro Mazzaropi, etc.

Sítio do Henrique 
Ferreira

Santa Isabel Fute-
bol Clube (hoje antigo 
Zocca)

Sr. Antônio Matheus 
(Treinador de Futebol)

Supermercado Bus-
caki (Sr. Bruno. Hoje 
Supermercado Nova).

Algumas famílias 
moradoras da época e 
muitas até hoje:

Afonso, Amaral, 
Athayde, Barone, Bar-

ros, Bedore, Beduschi, 
Bellodi, Beraldo, Ber-
tolazzo, Bissoli, Bor-
sari, Bottino, Bran-
dão, Bravo, Bruno, 
Cadetti, Calarota, 
Camplesi, Campos, 
Candeloro, Capal-
bo, Caridade, Carnio, 
Carone, Carregari, 
Carvalho, Casteletti, 
Cherici, Chiavichia, 
Costa (Campineira), 
Decenço, Dezajacomo, 
Del Vecchio, Dias da 
Silveira, Durigan, Fai-
fer, Faitarone, Ferrei-
ra, Financi, Folachio, 
Fontes, Frasseto, Frei-
tas, Fusco, Garcia, Gi-
belli, Gimenes, Gon-
zales, Gracco, Greggio, 
Gulli, Húngaro, Ino-
cente, Irano, Lanzoni, 
Larosa, Latanze, Leite 
Bueno, Lessi, Lopes, 
Macri, Manaia, Mar-
conato, Marchiori, 
Maricato, Martines, 
Martini, Marumoto, 
Marucci, Masculino, 
Matheus, Matsushi-
ta, Mattos, Merenda, 
Mesquita, Mialich, 
Miani, Miassi, Mila-
nesi, Minari, Miotto, 
Miki, Mônaco, Mon-
tans, Morise, Nascim-
bene, Nascimento, 

Nosralla, Orlanda, 
Pacífi co, Pagotto, Pa-
vanelli, Penariol, Pe-
reira, Pinelli, Pires, 
Pires Veiga, Poli, Ra-
miro, Reia, Reis, Ro-
drigues, Rombola, 
Rosa, Rossi, Rotter, 
Santiago, Silva, Silvei-
ra, Simozako, Sisto, 
Sugahara, Souza, To-
nanni, Tofani, Tralli, 
Tramontano, Ulian, 
Vantini, Vanzato, Va-
rani, Vargas da Silva, 
Verardino, Verri, Zam-
poli, Zanini, Zeviani, 
Zitti e outras tradicio-
nais em pesquisa.

Abel Zeviani
Formado em Con-

tabilidade, História, 
Geografi a, Pedagogia, 
Produção Cultural e 
Segurança do Traba-
lho. Especializado em 
cinema, fotografi a, 
memória histórica, 
fanfarras e bandas. 
Dirigiu várias institui-
ções culturais do mu-
nicípio e foi Diretor de 
Cultura de Jabotica-
bal de 2013 a 2016.

Hoje atua como pro-
dutor cultural, asses-
sor de políticas públi-
cas e educador social.
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Câmara de Jaboticabal aprova seis projetos 
na última sessão ordinária do ano

O plenário da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal aprovou 
seis projetos na se-
gunda-feira (19/12), 
que marcou a última 
sessão ordinária do 
ano, antes do recesso 
parlamentar (de 23 de 
dezembro a 2 de feve-
reiro). Do total, cinco 
proposições foram in-
cluídas para votação 
após requerimentos 
assinados pela maio-
ria dos vereadores, 
dispensando assim a 
tramitação pelas co-
missões permanentes 
da Casa.

Já previsto na Or-
dem do Dia, o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 60/2022, de autoria 
do vereador Prof. Jo-
nas (REPUBLICANOS), 
que concede Diploma 
de Honra ao Mérito ao 
Laboratório de Aná-
lises Clínicas Veteri-
nárias Hematovet, foi 
aprovado por unani-
midade.

INCLUSÕES – Na se-
quência, os vereado-
res votaram e aprova-
ram em turno único, 
de forma unânime, 
o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 61/2022, 
também de autoria 
do Prof. Jonas, que 
concede Diploma de 
Honra ao Mérito à 
Empresa Serralheria 
Artística Bueno da Sil-
va LTDA. Os projetos 
de Decreto Legislativo 
seguem para promul-

gação da presidente 
da Câmara, Renata As-
sirati.

Dois projetos enca-
minhados pelo Poder 
Executivo também fo-
ram discutidos, vota-
dos e aprovados pelos 
vereadores. Um deles 
é o Projeto de Lei nº 
402/2022, que altera a 
lei de criação da Ativi-
dade Delegada no Mu-
nicípio (Lei nº 4467, de 
06/11/13). 

De acordo com o 
texto, a matéria aten-
deu indicação parla-
mentar apresentada 
pelos vereadores Re-
nata Assirati (PSC), Dr. 
Edu Fenerich (MDB) 
e Dr. Mauro Cenço 
(PODEMOS), que pe-
dia pela mudança da 
natureza dos valores 
pagos aos Policiais Mi-
litares e Civis na reali-
zação da atividade de-
legada, e a inclusão da 
função delegada no 
auxilio ao município 
para prevenção crimi-
nal em torno das uni-
dades públicas educa-
cionais, como escolas 
e creches. A proposta 
do Poder Executivo 
prevê que a diária es-
pecial de atividade 
complementar (DEAC) 
seja de natureza inde-
nizatória. “A proposta 
de alteração da Lei, 
tem por fi nalidade 
estabelecer novos cri-
térios de cálculo, de 
forma a incentivar a 
adesão por parte dos 

integrantes da Polí-
cia Militar e Polícia 
Civil ao desempenho 
de atividades delega-
das, as quais possuem 
grande importância 
como instrumento 
complementar de po-
liciamento”, defendeu 
o prefeito Prof. Emer-
son na justifi cativa da 
matéria. Posta em 1ª 
discussão e votação, 
o PL recebeu um voto 
contrário, do verea-
dor Pepa Servidone 
(DEM). Com o resulta-
do por maioria, o pro-
jeto precisou voltar 
para apreciação em 2º 
turno, em sessão ex-
traordinária realizada 
ao término da sessão 
ordinária, quando 
acabou aprovado em 
defi nitivo por una-
nimidade. O projeto 
segue para sanção do 
Prefeito Municipal, 
Prof. Emerson Camar-
go (PATRI).

Os parlamentares 
ainda discutiram, vo-
taram e aprovaram 
por maioria, em 1º 
turno, o Projeto de Lei 
nº 404/2022, que au-
toriza o Poder Executi-
vo a fi rmar um acordo 
de parcelamento em 
até 60 meses do total 
da dívida do Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgotos de Jaboticabal 
(SAAEJ) com a Compa-
nhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL), que é de 
R$ 9.519.577,46. Os ve-
readores Prof. Jonas, 
Dra. Andréa Delegada 

(PSC) e Pepa Servidone 
votaram contrários à 
matéria. Sem aprova-
ção unânime, o pro-
jeto retornou para 2ª 
discussão e votação, 
em sessão extraor-
dinária realizada ao 
fi nal da ordinária, e 
acabou aprovado em 
defi nitivo pelo mes-
mo resultado, com 
três votos contrários. 
O projeto segue para 
sanção do Prefei-
to Municipal, Prof. 
Emerson Camargo.

Já o Projeto de Lei nº 
403/2022, de autoria 
da vereadora Val Bar-
bieri, que denomina 
de Jaider Donizete da 
Silva a sede do Depar-
tamento Municipal de 
Zoonoses, foi aprova-
do por unanimidade, 
assim como o Proje-
to de Emenda à Lei 
Orgânica nº 02/2022, 
de autoria da totali-
dade dos vereadores, 
que altera a data de 
posse dos vereadores 
eleitos para renova-
ção da Mesa Diretora, 
passando do atual dia 
1º de janeiro, para o 
primeiro dia útil do 
ano subsequente. A 
matéria acabou rece-
bendo uma emenda 
em plenário, da tota-
lidade dos vereado-
res, para que horário 
seja às 19 horas. O 
projeto acabou apro-
vado com a emenda 
de forma unânime em 
1ª discussão e votação. 
Por se tratar de alte-

ração na Lei Orgânica 
Municipal, a matéria 
deve obrigatoriamen-
te passar por votação 
em 2º turno, respei-
tando um interstício, 
ou seja, um prazo, de 
dez dias para voltar à 
discussão em plená-
rio. A presidente da 
Casa, Renata Assira-
ti, já convocou sessão 
extraordinária para 
votação da matéria no 
dia 30 de dezembro, 
às 11h30. São necessá-
rios nove votos para a 
aprovação. Com isso, 
caso o projeto seja 
aprovado, a posse dos 
vereadores eleitos 
para a Mesa Diretora 
do biênio 2023/2024 
será no dia 02 de ja-
neiro, às 19h00. Caso 
não haja aprovação, 
a posse segue o texto 
em vigor, e acontece 
no dia 1º de janeiro às 
10h00.

TRIBUNA LIVRE – 
Antes do início da 
sessão, a doutoranda 
Cláudia Maria Heré-
dias Ribas ocupou a 
Tribuna Livre para 
tratar sobre os impac-
tos no corte do orça-

mento do Ministério 
da Educação e Cultura 
do Governo Federal, 
em que 180 estudan-
tes de mestrado e 273 
estudantes de douto-
rado dos programas 
da Pós-Graduação da 
Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veteriná-
rias (FCAV) da Unesp 
– câmpus de Jaboti-
cabal deixarão de re-
ceber suas respectivas 
bolsas, o que simboli-
za queda direta na ar-
recadação do municí-
pio, fruto do consumo 
local.

A vereadora Prof. 
Paula (PT) apresentou 
uma moção de apoio 
ao Movimento dos 
Estudantes da FCAV-
-Unesp de Jaboticabal 
em defesa da ciência e 
da permanência estu-
dantil, que foi aprova-
da por unanimidade 
pelos vereadores.

A íntegra dos pro-
nunciamentos está 
disponível no canal da 
Câmara no YouTube 
(https://www.youtu-
be.com/CamaraMuni-
cipaldeJaboticabal).
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Escolhidos os vereadores que vão investigar 
possíveis irregularidades em contratações 

da Prefeitura pelo Culturando
Os vereado-

res Dra. Andréa 
Delegada (PSC), 
Paulo Henrique 
Advogado (PATRI) 
e Gilberto de Fa-
ria (MDB) foram 
os escolhidos, na 
sessão ordinária 
de segunda-fei-
ra (19/12), para 
compor a Comis-
são Especial de 
Inquérito que 
vai apurar pos-
síveis irregulari-
dades ocorridas 
nos contratos de 
prestação de ser-
viços firmados 
entre a Prefeitu-
ra Municipal de 
Jaboticabal e o 
Consórcio Inter-
municipal Cul-
turando.

O pedido de 
abertura da CEI 
foi recebido pelo 
D e p a r t a m e n t o 
Legislativo da 
Casa no dia 06 de 
dezembro com 
as cinco assina-
turas necessárias 
para a abertu-
ra da comissão. 
Subscreveram o 
requerimento os 
vereadores Pepa 
Servidone, Dra. 
Andréa Delega-

da, Prof. Jonas, 
Profa. Paula e 
Paulo Henrique 
Advogado.

A leitura de pe-
dido da criação 
da CEI ocorreu 
no expediente 
da sessão, bem 
como a escolha 
dos membros 
para formar a 
comissão, que 
seguiu as regras 
estipuladas pela 
Resolução nº 
272/2001. Entre 
elas está a pro-
p o r c i o n a l i d a -
de das bancadas 

dos partidos que 
ocupam cadei-
ra no Legislati-
vo Municipal, e 
a quantidade de 
votos de cada ve-
reador nas elei-
ções de 2020. 

Com isso, o 
Partido Social 
Cristão (PSC), 
com duas cadei-
ras na Câmara, 
ocupadas por 
Renata Assira-
ti e Dra. Andréa 
Delegada, e o 
PATRIOTAS, tam-
bém com dois 
parlamentares, 

Paulo Henri-
que Advogado e 
Ronaldinho, ti-
veram as vagas 
definidas em 
razão do maior 
número de vo-
tos nas eleições. 
Já os represen-
tantes do MDB, 
igualmente com 
duas cadeiras, 
Dr. Edu Feneri-
ch e Gilberto de 
Faria, consen-
sualmente de-
finiram Gilber-
to de Faria para 
uma das vagas, 
completando as-
sim as três vagas 

para a composi-
ção da comissão 
(Ato da Mesa nº 
148/2022).  Já a 
escolha do pre-
sidente e do re-
lator da CEI deve 
acontecer após 
a publicação do 
ato de nomeação 
dos membros, e 
serão escolhidos 
entre os próprios 
nomeados.

No curso da 
apuração, a co-
missão poderá 
intimar pessoas 
para prestar de-
poimento. Neste 

caso, se for fun-
cionário público, 
a intimação será 
por ofício requi-
sitório através 
do Presidente da 
Câmara; se a pes-
soa não for do 
serviço público, 
a intimação será 
feita mediante 
notificação judi-
cial. A comissão 
também poderá 
pedir perícia, se 
achar necessá-
rio, entre outros. 
Ainda durante 
os trabalhos, a 
comissão pode-
rá, havendo ele-
mentos, elabo-
rar um relatório 
parcial de suas 
i n v e s t i g a ç õ e s 
para ser divul-
gada. A comissão 
terá 90 dias, após 
a publicação do 
ato, para apurar 
o fato determi-
nado no requeri-
mento do pedido 
de abertura da 
CEI, e o relatório 
final deverá ser 
entregue à Pre-
sidência da Casa, 
que deverá dar 
c o n h e c i m e n t o 
ao plenário e ao 
Ministério Públi-
co.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 148, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em pecúnia à servidora Poliana Barbosa Taliberti.

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 802 de 20 DE DEZEMBRO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão 
Ordinária realizada dia 19 de dezembro de 2022, apro-
vou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do 
Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Concede Diploma de Honra ao Mérito a Empresa Serra-
lheria Artística Bueno da Silva LTDA, e dá outras provi-
dências.

Autoria: Prof Jonas

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito ao Laboratório de Análi-
ses Clínicas Veterinárias Hematovet.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pela Presidência da 
Mesa Diretora.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legisla-
tivo correrão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 20 de dezembro de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em 20 de dezembro de 2022.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
AGENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 803 de 20 DE DEZEMBRO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Ses-
são Ordinária realizada dia 19 de dezembro de 2022, 
aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica 
do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Concede Diploma de Honra ao Mérito a Empresa SER-
RALHERIA ARTÍSTICA BUENO DA SILVA LTDA, e dá 
outras providências.

Autoria: Prof Jonas

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito a SERRALHERIA AR-
TÍSTICA BUENO DA SILVA LTDA.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pela Presidência da 
Mesa Diretora.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legisla-
tivo correrão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 20 de dezembro de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em 20 de dezembro de 2022.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
AGENTE LEGISLATIVO

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 148/2022

A MESA DIRETORA Câmara Municipal de Jaboticabal, 
com fulcro no Regimento Interno desta Casa de Leis, na 
Lei Orgânica do Município e em legislação específica,

CONSIDERANDO a legislação municipal sobre os Líderes das Ban-
cadas dos Partidos com maior representação nesta Casa de Leis, para a 
composição da Comissão Especial de Inquérito - CEI, criada através do 
Requerimento nº 288/2022, assinado pelos(as) Vereadores(as) Dra. Andrea 
Delegada, Pepa Servidone, Profa. Paula, Paulo Henrique Advogado e Prof. 

um crédito adicional suplementar no valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e 
quarenta mil reais), para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção Administrativa da Câmara

Natureza Especificação Vínculo Valor

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens 
Fixas – Pessoal Civil

01.110.00
R$ 360.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Pessoal 
Civil

01.110.00 R$ 80.000,00

Total do Crédito R$ 440.000,00

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos 
de anulação parcial de dotação da Câmara Municipal, constante do orçamen-
to vigente, no valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), 
assim especificada:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção Administrativa da Câmara

Natureza Especificação Vínculo Valor

3.3.90.14 Diárias – Pessoal Civil 01.110.00 R$ 70.000,00

3.3.90.30 Diárias – Pessoal Civil 01.110.00 R$ 150.000,00

3.3.90.35 Serviços de Consultoria 01.110.00 R$ 70.000,00

3.3.90.39 Outros Serv. Terc. Pessoa 
Jurídica

01.110.00 R$ 150.000,00

Total do Crédito R$ 440.000,00

Art. 3º O presente ato entrará em vigor após a publicação de Decreto Execu-
tivo, expedido de acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 22 de dezembro de 2.022.

RENATA ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SIL-
VA

1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

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: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de fabricação de móveis sob medida, com fornecimento de material e mão 
de obra, consistente em  Item 01 – 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 – 02 (dois) Painéis decorativos em MDF, devidamente 
montados e instalados com toda parte elétrica necessária para o funciona-
mento dos LEDs, sendo 02.1 - 01 (um) Painel em MDF Ripadinho Freijó, me-
dindo 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, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
PRAZO DE VIGÊNCIA (EXECUÇÃO): 100 (cem) dias
VALOR TOTAL: Item 01 valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos 
reais); e Item 02 valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) (02 unidades), 
totalizando R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais).
DATA DO CONTRATO: 19/12/2022

Jonas, para criação de COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, para apurar 
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES ocorridas nos contratos de prestação de 
serviços firmados entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL e o 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO.

NOMEIA a Comissão Especial de Inquérito que será constituída pelos(a) 
Vereadores(a) DRA. ANDREA DELEGADA, GILBERTO DE FARIA E PAU-
LO HENRIQUE ADVOGADO, que terá 90 (noventa) dias, a partir da publica-
ção do presente Ato, para apurar o fato determinado.

Jaboticabal, 20 de dezembro de 2.022.

RENATA ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SIL-
VA

1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 149/2022

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

NOMEIA, a partir de 21 de dezembro de 2022 a Assessora de Gabinete 
Rosemeire Alvares de Faria, lotada no Gabinete do Vereador Jonas, com 
fundamento no artigo 12, inciso II, da Lei 3736/2008, observados os termos 
da Resolução nº 366, de 07 de dezembro de 2021.

Jaboticabal, 21 de dezembro de 2.022.

RENATA ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SIL-
VA

1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 150/2022

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

EXONERA a Assessora da Presidência Simony Franciosi, lotada no 
Gabinete da Presidência a partir de 28 de dezembro de 2022 (trabalhado), 
com fundamento no art. 66 da Lei 3736/2008, observados os termos da Re-
solução nº 366, de 07 de dezembro de 2021.

Jaboticabal, 21 de dezembro de 2.022.

RENATA ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SIL-
VA

1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 151/2022

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

EXONERA os Assessores de Gabinete Roberto Alessandro Raymun-
do e Sara da Silva Quintino, lotados no Gabinete da Vereadora Renata 
Assirati e Gabinete da Presidência respectivamente a partir de 31 de de-
zembro de 2022 (trabalhado), com fundamento no art. 66 da Lei 3736/2008, 
observados os termos da Resolução nº 366, de 07 de dezembro de 2021.

Jaboticabal, 21 de dezembro de 2.022.

RENATA ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SIL-
VA

1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 152/2022

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

NOMEIA, a partir de 29 de dezembro de 2022 a Assessora de Gabinete 
Simony Franciosi, lotada no Gabinete da Vereadora Renata Assirati, com 
fundamento no artigo 12, inciso II, da Lei 3736/2008, observados os termos 
da Resolução nº 366, de 07 de dezembro de 2021.

Jaboticabal, 21 de dezembro de 2.022.

RENATA ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SIL-
VA

1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 153/2022

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal, com 
fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 17 de seu Regimento 
Interno, determina:

Art. 1º Fica o Departamento Contábil e Financeiro da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, após expedição de Decreto Executivo, autorizado a abertura de
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Natal é tempo de comemorar a Vida,
espalhar o Amor e semear a Esperança.

Desejamos a todos um

!
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