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Jaboticabal
A GAZETA

LEIA + PG 08

LEIA + PG 04

Vereadoras de Jaboticabal participaram 
de almoço no Palácio dos Bandeirantes

Renata Assirati e Val Barbieri estiveram juntas com mais 48 vereadoras 
em evento com a primeira-dama estadual Luciana Garcia

Na sexta-feira, dia 
09, a presidente da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal e a verea-
dora Val Barbieri esti-
veram no Palácio dos 
Bandeirantes, na capi-
tal paulista, para o “Al-
moço das Vereadoras 
com a Primeira-Dama 
do Estado de São Pau-
lo, Luciana Garcia”. O 
convite foi feito para 50 
vereadoras do estado 
e as representantes 
do legislativo de Jabo-
ticabal, além de parti-
ciparem do encontro, 
também levaram de-
mandas e pedidos em 
prol do município.

“Parto Humanizado” movimenta Plenário da 
Câmara Municipal de Jaboticabal

Na noite última 
quarta-feira (14/09), 
a Câmara Municipal 
de Jaboticabal, por 
meio da Escola do Le-
gislativo, promoveu 
três palestras com 
o tema Parto Hu-
manizado. O evento 
contou com o apoio 
do Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel 
(HMSI) e da Unimed 
Jaboticabal. 
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                                     NOVA ORDEM MUNDIAL 

          Muito se tem falado e noticiado sobre uma Nova Ordem Mundial. O que venha 
a ser?  É uma teoria da conspiração que postula um novo período da história, 
trazendo uma grande mudança no mundo com o equilíbrio do poder mundial. A 
atração desta Nova Ordem Mundial está em sua proposta de libertar o mundo de 
guerras e conflitos políticos e em suas promessas de erradicar a pobreza, as doenças 
e a fome. Seu objetivo é atender às necessidades e esperanças de toda a 
humanidade por meio da paz mundial. 

          Um meio de conseguir isso é eliminar todas as linhas e fronteiras que 
demarcam as nações do mundo. Outros objetivos incluem o uso de uma moeda única 
mundial, bem como a unidade na política, religião e valores morais. Como resultado, 
acreditam os teóricos da conspiração, o mundo estará sob um reino, o de um governo 
que promete paz mundial, a ausência de guerra e a eliminação de toda agitação 
política. 

          Como cristãos, devemos obedecer e respeitar as autoridades, inclusive nosso 
governo. No entanto, podemos ver facilmente que existem algumas consequências 
graves dessa Nova Ordem Mundial, tanto do ponto de vista econômico quanto 
religioso, tais práticas do passado nos deixou muitas lições. 

          Aqueles que desejam o início de uma Nova Ordem Mundial, seja secular ou 
religiosa, terão um rude despertar. A verdade é que os falsos ensinamentos religiosos 
não podem trazer a utopia, independentemente da criatividade e engenhosidade do 
homem. Somente Jesus nos traz paz e felicidade duradouras. A Bíblia deixa muito 
claro que todas as coisas associadas a esta vida na terra com seus sofrimentos, sua 
decadência, seu descontentamento e morte, continuarão com esta vida física. Sim, 
a esperança é necessária. Mas é a esperança do céu que precisamos, não a falsa 
esperança de uma Nova Ordem Mundial. A única esperança para todos os salvos na 
pessoa de Jesus. Não está aqui nesta terra. 

                             
        
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 2141-9114,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002727-17.2020.8.26.0291
Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exequente: Imeve Industria de Medicamentos Veterinários S/A
Executado: Industria e Comércio Pavanelli Ltda Epp.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS.
PROCESSO Nº 1002727-17.2020.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a INDUSTRIA E COMÉRCIO PAVANELLI LTDA EPP., CNPJ
11.682.104/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida
por Imeve Industria de Medicamentos Veterinários S/A, constando da inicial que o débito,
importa em R$ 102.350,71, até o mês de JULHO/2020. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância
mencionada (devidamente atualizada) ou comprove que já o fez. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
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502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PENHORA e AVALIAÇÃO

Processo Digital nº: 0003288-24.2021.8.26.0291
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Combustíveis e derivados
Exequente: Auto Posto Jf Baratela & Baratela Ltda
Executado: Transportadora Joverno Ltda

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0003288-24.2021.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

INTIMA a TRANSPORTADORA JOVERNO LTDA, CNPJ 05.525.254/0001-47, Rua
Olimpia, 824, Vila Guzzo, CEP 15803-025, Catanduva/SP, da PENHORA e AVALIAÇÃO
sobre seus BENS a seguir: 1) Volvo/FH 520 6X4, ano 2011, placa CVN2980, avaliado em
R$294.224,00; 2) Volvo/FH 440 4X2T, ano 2010, placa EPP4555, avaliado em R$229.125,00; 3)
Volvo/FH 400 4X2T, ano 2010, placa EGJ2450, avaliado em R$219,799,00; 4) Volvo/FH 520
6X4T, ano 2009/2010, placa CVN 3120, avaliado em R$279.627,00; e sobre seus DIREITOS
sobre os bens a seguir: 1) SCANIA/G 420 A6X4, ano 2010, placa CVN2849, avaliado em
R$240.089,00; 2) IVECO STRALIS HD 740-S42TZ, ano 2008, placa CVN2614, avaliado em
R$144.084,00; gravados com alienação fiduciária em favor do Banco Daycoval S/A, CNPJ
62.232.889/0001-90. Fica a parte executada intimada de que poderá oferecer impugnação no
prazo de 15 dias úteis (artigos 513, caput e 917, § 1º do CPC), bem como de que no prazo de 10
dias subsequentes poderá requerer a substituição da penhora, observando o disposto no artigo 847
do CPC, ou impugnar a avaliação feita pelo exequente. Os prazos fluirão após o decurso do prazo
do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Senac Jaboticabal oferece 
250 bolsas de estudos 

integrais até o fi m do ano
Destaque para o curso Técnico em Logística, que abriu 

inscrições nesta semana, com início das aulas em outubro

O Senac Jaboticabal 
oferece até o fi m deste 
ano 250 bolsas de es-
tudos totalmente gra-
tuitas. O candidato tam-
bém pode escolher até 
dois cursos com isen-
ção total de custos, des-
de que sejam em horá-
rios e títulos diferentes. 
As inscrições já estão 
abertas. 

Segundo estudo de-
senvolvido pela consul-
toria Plano CDE, em-
presa de pesquisa e 
avaliação de impacto, 
60% das empresas bra-
sileiras afi rmam que 
ter um curso técnico 
no currículo é um dife-
rencial na hora de con-
tratar um novo colabo-
rador. Para contribuir 
com este cenário de 
oportunidades de quali-
fi cação profi ssional, até 
o fi m do ano, o Senac 
Jaboticabal, por meio 
do Programa Senac de 
Gratuidade, oferecerá 
250 bolsas de estudos 
integrais para a popu-
lação fazer a sua ins-
crição. Entre as vagas 
ofertadas, destaque 
para o curso Técnico 
em Logística.

Para inscrever-se às 
bolsas de estudos, os 
candidatos precisam 
cursar ou já ter conclu-
ído o segundo ano do 
ensino médio e ter mais 

de 16 anos. É necessá-
rio que a renda familiar 
seja de até dois salários 
mínimos federais por 
pessoa e não ter aban-
donado um curso do 
Senac nos últimos seis 
meses. Deve, ainda, fa-
zer a inscrição pelo site 
www.sp.senac.br/pro-
grama-senac-de-gra-
tuidade ou  acessar o 
portal da unidade www.
sp.senac.br/jabotica-
bal. As inscrições são 
por ordem de chegada 
em uma fi la de espera 
virtual.

No Técnico em Logís-
tica foram abertas 21 
vagas gratuitas, com 
início das aulas em 4 de 
outubro, de segunda a 
sexta-feira, das 19h às 
22h30. Este profi ssio-
nal atua em processos 
logísticos, administra-
tivos e etapas produti-
vas dentro das áreas de 
suprimentos, produção, 
armazenagem, trans-
porte e distribuição.

Segundo a gerente da 
unidade, Aline Fernan-
da Correia Melo Bren-
tegani, a metodologia 
de ensino do Senac é di-
ferenciada, pois é pau-
tada no desenvolvimen-
to de competências do 
aluno, de maneira parti-
cipativa tanto no âmbito 
global quanto local. “As 
aulas são práticas, di-

nâmicas e conectadas 
às inovações da área e 
o protagonismo do pro-
cesso de aprendizagem 
pertence ao aluno. Com 
metodologias ativas, 
alunos e docentes inte-
ragem e constroem o 
aprendizado”, completa.

Hoje, a unidade tem 
lançados 22 cursos 
profi ssionalizantes en-
tre livres e técnicos, 
desde a área de gestão 
e negócios até a saúde. 
Para saber detalhes 
dos cursos oferecidos 
e a disponibilidade das 
demais bolsas de es-
tudos, basta acessar o 
portal do Senac Jaboti-
cabal. 

Serviço: 
 Técnico em Logística
Data de início: 4 de 

outubro de 2022
Dias: de segunda a 

sexta-feira
Horário: das 19h às 

22h30

Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831 - Centro, Ja-
boticabal – SP

Informações: www.
sp.senac.br/jaboticabal

Programa Senac de 
Gratuidade

Inscrições: www.
sp.senac.br/programa-
-senac-de-gratuidade
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 124/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor WILLIAM ARRUDA ZANNI, Assessor de Gabi-
nete, lotado no Gabinete do Vereador Daniel, pagamento de parcela da Gratificação 
Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 15 de setembro de 2022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 125/2022

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal, com ful-
cro na Letra B do inciso IV do artigo 17 de seu Regimento Interno, 
determina:

CONCEDE, a pedido do servidor GILMAR APARECIDO DA SILVA, lotado no Depar-
tamento de Administração, Licença Prêmio em gozo, de 13/09/2022 a 03/10/2022.
Retroagem os efeitos deste Ato ao dia 13 de setembro de 2022.

Jaboticabal, 16 de setembro de 2022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 126/2022

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

CONCEDE, a partir de 16 de setembro de 2022, nos termos do Anexo IV da Lei nº 
5.219, de 09 de dezembro de 2021, e, do § 3º, do artigo 56, da Resolução nº 366, de 07 
de dezembro de 2021, à servidora efetiva do Legislativo CARINA MOREIRA, Função 
Gratificada de Nível III, para exercer atividades e encargos de menor complexidade, 
como Membro do Controle Interno da Câmara Municipal, concomitantemente com as 
atribuições de seu cargo de origem junto ao Departamento de Administração.

As atribuições e os encargos a serem exercidos encontram-se especificados no 
Anexo VI da Resolução 366, de 07 de dezembro de 2021.

Fica Revogado o Ato da Mesa nº 73/2021.

Jaboticabal, 16 de setembro de 2022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 127/2022

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

CONCEDE, a partir de 16 de setembro de 2022, nos termos do Anexo IV da Lei nº 
5.219, de 09 de dezembro de 2021, e, do § 3º, do artigo 56, da Resolução nº 366, de 
07 de dezembro de 2021, ao servidor efetivo do Legislativo HOMERO MARCIANO DA 
SILVA, Função Gratificada de Nível III, para exercer atividades e encargos de menor 
complexidade, como Chefia da Limpeza da Câmara Municipal, concomitantemente 
com as atribuições de seu cargo de origem junto ao Departamento de Administração.

As atribuições e os encargos a serem exercidos encontram-se especificados no 
Anexo VI da Resolução 366, de 07 de dezembro de 2021.

Fica revogado o Ato da Mesa nº 68/2021.

Jaboticabal, 16 de setembro de 2022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da 
Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre a transparência na gestão fiscal, 
CONVIDA a população jaboticabalense para AUDIÊNCIA PÚBLICA, que tem como 
finalidade a discussão do Projeto de Lei nº 305/2021, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício financeiro de 2023 e dá 
outras providências.
(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: www.
camarajaboticabal.sp.leg.br)
Dia: 22 de setembro de 2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30

Jaboticabal, 06 de setembro de 2022.

RONALDO PERUCCI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PORTARIAS

Nº 122, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - DESIGNA a servidora Andreia Cristina 
Manoel, como suplente da Pregoeira Raquel Sbardelotto Sanches, para atuar exclusi-
vamente no Pregão Presencial 06/2022.

EXTRATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA - EPP
FUNDAMENTO: Art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
PROCESSO Nº 462/2022 – Pregão Presencial nº 06/2022 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços na área de tecnologia da informação, de acordo com  as especificações 
e condições previstas no Anexo I (Termo de Referência), para suprir as seguintes 
demandas: I) Manutenção, sustentação, evolução tecnológica e suporte contínuo 
em sistema da informação para gestão eletrônica de processos legislativos e ad-
ministrativos, desenvolvido em plataforma de código aberto; e II) Manutenção, sus-
tentação, evolução de solução informatizada do site institucional, desenvolvido em 
plataforma de código aberto, com suporte técnico das soluções e da infraestrutura 
interna de hospedagem.
OBJETO DA HOMOLOGAÇÃO: Item 01 da licitação – Manutenção, sustentação, 
evolução tecnológica e suporte contínuo em sistema da informação para gestão ele-
trônica de processos legislativos e administrativos, desenvolvido em plataforma de 
código aberto; e Item 02 da licitação - Manutenção, sustentação, evolução de solu-
ção informatizada do site institucional, desenvolvido em plataforma de código aber-
to, com suporte técnico das soluções e da infraestrutura interna de hospedagem, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
VALOR DA PROPOSTA: Item 01 da licitação – valor unitário mensal de R$ 
11.900,00 e total de R$ 142.800,00; Item 02 da licitação – valor unitário mensal de 
R$ 5.500,00 e valor total de 66.000,00, totalizando R$ 208.800,00 (duzentos e oito 
mil e oitocentos reais) para o período de 12 meses de execução contratual.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/09/2022

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: RIO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS - EIRELI
FUNDAMENTO: Resolução nº 337/2016, Lei Complementar 123/2006 e Leis Fede-
rais n° 8.666/1993 e 10.520/2002.
PROCESSO Nº 252/2022 – Pregão Presencial nº 05/2022
OBJETO DA ATA: REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de PLACAS DE 
HONRARIAS para utilização em sessões solenes conforme Termo de Referência 
constante no Edital.
PREÇOS REGISTRADOS: Item 01 da licitação – valor unitário de R$ 103,00 e total 
de R$ 66.950,00 (650 unidades); Item 02 da licitação – valor unitário de R$ 338,00 
e valor total de 25.350,00 (75 unidades).
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 92.300,00 (noventa e dois mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DA ATA: 12/09/2022
OBSERVAÇÃO: A existência de preços registrados não obriga o órgão a adquirir o 
total inicialmente previsto.

AVISO REABERTURA DE CERTAME
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna pública a REABERTURA do certa-
me TOMADA DE PREÇOS nº 02/2022, na forma de empreitada por preço global 
pelo critério de menor preço, para contratação de empresa especializada para exe-
cução de obra, com fornecimento de material e mão de obra completa, consis-
tente na EXECUÇÃO DE REFORMA no imóvel sede da CÂMARA MUNICIPAL DE 
JABOTICABAL, sito à Rua Barão do Rio Branco nº 765, Centro, no Município de 
Jaboticabal-SP, nos termos e condições estabelecidos neste Edital, em sua forma 
REPUBLICADA, em especial as especificações constantes do Memorial Descritivo, 
projeto, demais documentos e Anexos que integram o referido Edital. O edital está 
disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de Jaboticabal, du-
rante seu expediente normal, ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br. Recebimento

das Propostas: Dia 06/10/2022 até às 09:00 horas. Início da sessão: Dia 06/10/2022 
às 09:20 horas.

Jaboticabal, 16 de setembro de 2022.

Todas as falas de Je-
sus carregam signifi ca-
do profundo. Para po-
dermos aproveitar esse 
conteúdo em benefício 
da nossa própria feli-
cidade, é necessário ir 
além da superfi cialida-
de do traço da palavra. 
Afi nal, a letra mata e o 
espírito vivifi ca. Ou seja: 
é preciso observar e, 
principalmente, sentir, 
o espírito da fala de Je-
sus, mais, muito mais 
do que a letra. 

Nos habituarmos às 
Suas recomendações, 
trazidas pelo Evange-
lho, nos faz seres con-
solados e fortes para o 
enfrentamento das si-
tuações – nem sempre 
felizes – que a vida no 
mundo nos traz. E cada 
dia traz a sua lição, sen-
do preciso ter olhos de 
ver e ouvidos de ouvir a 
importância dela, dia a 
dia. 

Em Mateus 6:34, Je-
sus diz: “Não vos in-
quieteis, pois, pelo dia 
amanhã, porque o dia 
de amanhã cuidará de 
si mesmo. Basta a cada 
dia o seu mal.” Sim, e 
cada mal traz a lição e 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Cada dia tem a sua lição. E todas são importantes
o estímulo para o de-
senvolvimento de nos-
sas potencialidades que 
transitam para o amor 
a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo 
como a nós mesmos. 

No livro Fonte Vida, 
psicografi a de Chico 
Xavier, na lição 141, 
Emmanuel diz: “Cada 
dia tem a sua lição. 
Cada experiência deixa 
o valor que lhe corres-
ponde.

Cada problema obe-
dece a determinado ob-
jetivo. Há criaturas que, 
torturadas por temo-
res contraproducentes, 
proclamam a inconfor-
mação que as possui à 
frente da enfermidade 
ou da pobreza, da desi-
lusão ou da velhice.

Não faltam, no quadro 
da luta cotidiana, os que 
fogem espetacularmen-
te dos deveres que lhes 
cabem, procurando, 
na desistência do bom 
combate e no gradual 
acordo com a morte, a 
paz que não podem en-
contrar. Lembra-te de 
que as civilizações se 
sucedem no mundo, há 
milhares de anos, e que 
os homens, por mais fe-
lizes e por mais podero-
sos, foram constrangi-
dos à perda do veículo 
de carne para acerto 
de contas morais com a 
eternidade. 

Ainda que a prova te 
pareça invencível ou 
que a dor se te afi gure 
insuperável, não te reti-

res da posição de lida-
dor, em que a Providên-
cia Divina te colocou. 
Recorda que amanhã o 
dia voltará ao teu cam-
po de trabalho. Perma-
nece fi rme, no teu setor 
de serviço, educando o 
pensamento na aceita-
ção da Vontade de Deus. 

A moléstia pode ser 
uma intimação transitó-
ria e salutar da Justiça 
Celeste. A escassez de 
recursos terrestres é 
sempre um obstáculo 
educativo. O desapon-
tamento recebido com 
fervorosa coragem é 
trabalho de seleção do 
Senhor, em nosso be-
nefício. A senectude do 
corpo físico é fi xação da 
sabedoria para a felici-
dade eterna. 

Hoje, o nosso Nono 
Recado, é uma peque-
na refl exão de VOCÊ, 
para com VOCÊ mesmo, 
que pode ser muito útil 
nesses momentos que 
atravessamos de tan-
ta incerteza. Que Deus 
nos abençoe a todos e 
até o próximo recado. 
Jaboticabal, 15 de se-
tembro de 2022.

<><><><><><><
SOMENTE VOCÊ
Ninguém poderá car-

regar o fardo de suas 
dores.

Eduque-se com o so-
frimento.

Ninguém entenderá 
os problemas comple-
xos de sua existência.

Exercite o silêncio.
Ninguém seguirá com 

você indefi nidamente.
Acostume-se com a 

solidão.

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

SOMENTE VOCÊ

Ninguém acreditará 
que suas afl ições se-
jam maiores do que as 
do vizinho.

Liberte-se delas com 
o trabalho de auto-ilu-
minação.

Ninguém lhe atende-
rá todas as necessida-
des.

Subordine-se apenas 
ao que você tem.

Ninguém responderá 
por seus erros.

Tenha cuidado no 
proceder.

Ninguém suportará 
suas exigências.

Faça-se brando e 
simples.

Ninguém o liberta-
rá do arrependimento 
após o crime.

Medite na paciência e 
domine os impulsos.

Ninguém compreen-
derá seus sacrifícios e 
renúncias para a ma-
nutenção de uma vida 
modesta e honrada.

Persevere no dever 
bem cumprido.

Sábio é todo aquele 
que reconhece a infi ni-
ta pequenez ante a in-
fi nita grandeza da vida. 
Embora ninguém possa 

servi-lo sempre, você 
encontrará um sublime 
Alguém, que tem para 
cada anseio de sua 
alma, uma alternativa 
de amor.

Por você, Ele carre-
gou o fardo do mundo...

Compreendeu os 
confl itos da vida...

Caminhou com to-
dos...

Socorreu todos que 
O buscaram...

Matou a fome, saciou 
a sede e ouviu as multi-
dões inquietas...

Atendeu à viúva de 
Naim, ao apelo materno 
em Caná...

Carregou a cruz da 
injustiça sem nenhuma 
reclamação...

Perdoou a traição de 
Judas, desculpou as 
negativas de Pedro e a 
ambos libertou do re-
morso com a conces-
são do trabalho em no-
vos avatares...

Compreendeu as lu-
tas da mulher atormen-
tada, sedenta de paz; 
esclareceu o enfático 
doutor do Sinédrio, se-
dento de saber; arran-
cou das trevas o cego 

Sê otimista e diligente 
no bem, entre a confi an-
ça e a alegria, porque, 
enquanto o envoltório 
de carne se corrompe 
pouco a pouco, a alma 
imperecível se renova, 
de momento a momen-
to, para a vida imortal.”

****

REUNIÕES ONLINE 
ABERTAS – Vibrações 
do passe e fl uidifi cação 
da água

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjabo-
ticabal

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

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

Bartimeu, sedento de 
claridade...

Ensinou que dian-
te do amor todos os 
enigmas do Universo 
se aclaram, por ser o 
Pai Celeste a Suprema 
Fonte do Amor.

Não se imponha, pois, 
a ninguém.

Embora você de-
penda de todos, nada 
aguarde dos outros.

Receba e agradeça o 
que lhe chegue e como 
chegue, ajude e passe...

Aprenda que a luta 
é a lição de cada hora 
no abençoado livro da 
existência planetária, 
e siga adiante com Ele, 
que “jamais se escusa-
va”.

Autor: Marco Prisco, 
Psicografi a de Divaldo 
Franco

;
Texto elaborado pelo 

Prof. IRINEU NOGUEI-
RA, responsável pelas 
reuniões de estudos, 
aos sábados, das 15 às 
16 horas, na sede da 
sociedade – SETE, na 
Av. Aurélio Migliori, nº 
181 – Bairro Santo An-
tonio – Jaboticabal/SP.
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“Parto Humanizado” movimenta Plenário da 
Câmara Municipal de Jaboticabal

Na noite últi-
ma quarta-feira 
(14/09), a Câmara 
Municipal de Jabo-
ticabal, por meio da 
Escola do Legislati-
vo, promoveu três 
palestras com o 
tema Parto Humani-
zado. O evento con-
tou com o apoio do 
Hospital e Materni-
dade Santa Isabel 
(HMSI) e da Unimed 
Jaboticabal. 

Os palestran-
tes, Dr. Fábio An-

dré Barato, médi-
co ginecologista e 
obstetra, abordou 
sobre o subtema  
“Gestação e Parto”; 
Dra. Marisa Hebe 
Fogaça de Aguiar, 
médica pediatra, 
destacou sobre o 
“Atendimento ao 
recém-nascido em 
sala de parto”. E 
Priscila Amaral Ri-
beiro, enfermeira 
obstetra, debateu 
sobre “Enfermagem 
na condução para o 
parto”.  O evento foi 
gratuito e reuniu no 
Plenário da Câma-
ra, gestantes, coor-
denadores, profes-
sores, estudantes 
da Faculdade São 
Luís e Cetec.

O presidente da 
Escola do Legis-
lativo, o vereador 
Dr. Edu Fenerich, 
agradeceu a pre-
sença de todos 
destacando a im-
portância do tema 
para o público pre-
sente. Na oportuni-
dade, a presiden-
te da Casa de Leis, 
Renata Assirati, 
também agradeceu 
a participação de 
todos durante as 
palestras. 

“O tema Parto Hu-
manizado foi muito 
interessante de ser 
abordado durante 
as palestras des-
tes grandes profis-
sionais que admiro 
muito, os médicos 
Dr. Fábio, Dra. Ma-
risa e a enfermeira 
Priscila. Agradeço 
por esta oportuni-
dade que a Escola 
do Legislativo, que 
tem como presi-
dente Dr. Edu Fe-
nerich, e a diretora 
Silvia Mazaro, cum-
prem efetivamen-
te, que é informar 
a nossa população 
com assuntos bem 
relevantes. Agra-
deço também os 
servidores e todos 
que prestig iaram 
nossas palestras”, 
agradeceu Renata 
Assirati. 

Na próxima se-
mana, dia 21/09, 
acontece também, 
promovida pela Es-
cola do Legislativo, 
a Roda de Conver-
sa “As práticas de 
autocuidado para 
saúde mental”, que 
será realizada no 
Plenário da Câ-
mara Municipal, a 
partir das 19h.
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Nova Coleção Coleçç

Alunos do Colégio Poligenes 
visitam a Câmara de Jaboticabal

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, 
por meio da Escola 
do Legislativo (EL), 
recebeu na manhã de 

quarta-feira (14/09), 
a visita de estudan-
tes do Colégio Polige-
nes.

A recepção do gru-

po foi feita pela di-
retora da EL, Silvia 
Mazaro, e pela chefe 
do Departamento Le-
gislativo, Denise Car-

dozo. O objetivo foi 
apresentar aos alu-
nos a estrutura da 
Casa de Leis.

No saguão do palá-
cio “Ângelo Berchie-
ri”, sede do Poder 
Legislativo jabotica-
balense, Silvia expli-
cou com detalhes o 
signifi cado do Brasão 
Municipal. Em se-
guida os alunos, que 
estiveram acompa-
nhados pelos profes-
sores José Augusto 
D’Assumpção Neto e 
Daiane Belchior de 
Amorim Berchielli, 
dirigiram-se ao Ple-
nário “Dorival Borsa-
ri”, guiados por De-
nise, que esclareceu 
as funções dos três 
poderes: Executivo, 

Legislativo e Judici-
ário.

Durante a visita, 
Denise falou da im-
portância da parti-
cipação popular nas 
audiências públicas, 
nas sessões plená-
rias e o quanto a po-
lítica é presente em 
nosso cotidiano. Sil-
via ainda explicou 
sobre a Acessibili-
dade em Libras nas 
sessões da Câmara 
Municipal e a impor-
tância de todos te-
rem o direito a par-
ticipação e acesso à 
informação.

Os alunos manifes-
taram interesse em 
aprender alguns si-
nais em Libras, que 
foi ensinado pela 

servidora assistente 
de serviços de comu-
nicação, Virginia An-
tonino. Na sequência, 
Denise e Silvia con-
duziram os visitantes 
até o anexo que abri-
ga os gabinetes dos 
parlamentares e os 
departamentos ad-
ministrativos.

AGENDAMENTO - 
Estabelecimentos de 
ensino e demais en-
tidades que queiram 
realizar visitação 
guiada na Câmara 
Municipal de Jabo-
ticabal deve entrar 
em contato com a Se-
cretaria da Casa pelo 
telefone (16) 3209-
9477 para o agenda-
mento.

Setembro Amarelo: Escola do Legislativo promove roda 
de conversa sobre autocuidado para saúde mental

A Escola do Legis-
lativo da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
realiza na próxima 
quarta-feira (21/09), 
a partir das 19h00, no 
Plenário da Casa de 
Leis, uma roda de con-
versa sobre “As prá-
ticas de autocuidado 
para a Saúde Mental”. 
O evento é gratuito, 
aberto ao público, e 
integra as ações de 
conscientização para 
a valorização da vida 
na campanha Setem-
bro Amarelo.

O médico psiquia-
tra Dr. Roger Negretti 
abordará sobre a im-
portância da intera-
ção de práticas de au-

tocuidado juntamente 
com um tratamento 
alopático como for-
ma de enriquecimen-
to e contribuição no 
tratamento da saúde 
mental.

Também participa 
do debate o psicólogo 
Rogério Ricardo, que 
falará de técnicas uti-
lizadas no tratamento 
e prevenção de do-
enças mentais, como 
depressão, ansieda-
de, entre outras; por 
sua vez, a voluntária 
do Atendimento Fra-
terno no Centro Espí-
rita Universal, Denise 
Cardoso, abordará 
o tema religiosidade 
sem enfoque em qual-

quer religião espe-
cífica; e o professor 
de Yoga, Meditação e 
técnico em esportes, 
Eliel Abraham Pinto 
Sandoval, discorrerá 
sobre a utilização da 
meditação e estado 
de consciência como 
formas de valoriza-
ção da saúde física e 
mental. 

A roda de conversa, 
além de aberta para 
o público para parti-
cipação presencial, 
também será trans-
mitida ao vivo pelo 
canal da Câmara no 
YouTube e retransmi-
tido pelo Facebook.

O evento conta com 

o apoio da Comissão 
de Assuntos Relevan-
tes para tratar sobre 

políticas públicas de 
valorização da vida e 
prevenção ao suicídio 

da Câmara Municipal; 
das clínicas Ficus e 
Equilibrium.
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Comissão de Assuntos Relevantes sobre prevenção ao 
suicídio faz diligência no CAPS II de Jaboticabal

A Comissão de As-
suntos Relevantes para 
tratar sobre Políticas 
Públicas de valorização 
da vida e prevenção ao 
suicídio da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
começou ne segunda-
-feira (12/09) uma sé-
rie de visitas in loco nos 
equipamentos públicos 
diretamente ligados a 
atendimentos na área 
da saúde mental na ci-
dade.

O objetivo, de acor-
do com a presidente da 
comissão, vereadora 
Profa. Paula (PT), é bus-
car subsídios, dados 
e verifi car os locais e 
procedimentos de aten-
dimento aos usuários e 
pacientes. “Vamos fazer 
uma série de visitas, não 
agendadas, para ver na 
prática o dia-a-dia das 
unidades que fazem o 
atendimento à popula-
ção no que se refere à 
saúde mental. Estamos 
no momento de colheita 
de dados nas visitações 
para podermos apre-
sentar um relatório con-
dizente com a realidade 
da nossa cidade”, con-
tou Profa. Paula.

O primeiro local visita-
do foi o Centro de Aten-
ção Psicossocial “Maria 
Regina L. Moraes Fer-
reira”, o CAPS II, locali-
zado na Rua Santo An-
dré, 608, no bairro Nova 
Jaboticabal. Na visita, 
as vereadoras puderam 
conhecer a estrutura 
que é oferecida à comu-
nidade; conversaram 
com funcionários que 
atuam na unidade; entre 
outros.

De acordo com os fun-
cionários que recepcio-
naram as vereadoras in-
tegrantes da comissão, 
o défi cit de recursos 
humanos na unidade, 
apontado anteriormente 
em reunião como preo-
cupante, começou a ser 
sanado com a contrata-
ção de profi ssionais por 
meio de convênio com o 
Consórcio Intermunici-
pal Culturando. A con-
tratação, inclusive, foi 
exaltada pelo secretário 
de Saúde, André Domin-
gues, em reunião reali-
zada pela comissão na 
Câmara Municipal no fi -
nal de agosto, que reuniu 
dirigentes da saúde. No 
caso do CAPS II, segun-
do o termo de referência 
utilizado pelo consórcio 
para a contratação dos 
profi ssionais, como co-
ordenador, psicólogos, 
ofi cineiros, assistente 
social e psicopedagogo, 
cujo atendimento men-
sal médio do CAPS II é 
de 300 pacientes por 

mês, vêm para somar no 
atendimento multidisci-
plinar e para fortalecer 
a rede de atenção psi-
cossocial. 

Durante a diligência, 
os funcionários tam-
bém apresentaram, por 
exemplo, esboços de 
projetos que estão em 
processo de desenvol-
vimento, como a possi-
bilidade de atendimento 
itinerante, entre outros. 
Apesar dos esforços, 
por outro lado, a unida-
de ainda sofre com a ne-
cessidade de melhoria 
na estrutura e equipa-
mentos disponíveis para 
os atendimentos.

Para a vereadora Val 
Barbieri, “a visita foi im-
portante para presen-
ciar as difi culdades e 
também os acertos da 
unidade de atendimen-
to. Aqui nesse CAPS, por 
exemplo, vimos que os 
funcionários estão mui-
to afi nados entre eles, 
inclusive com o coorde-

nador contratado pelo 
Culturando, e estão lu-
tando para oferecer o 
melhor serviço possível 
pra população. Por ou-
tro lado, foi relatada a 
falta de alguns equipa-
mentos e materiais, que 
devem ser apontados”, 
comentou a parlamen-
tar, que é membro da 
comissão ao lado dos 
vereadores Dr. Edu Fe-
nerich, Daniel Rodrigues 
e Paulo Henrique Advo-
gado.

VOCÊ SABE O QUE É 
O CAPS? O CAPS é um 
equipamento público 
que oferece serviços de 
saúde aberto, gratuito e 
comunitário para aten-
der pessoas que este-
jam passando por al-
gum tipo de sofrimento 
psíquico ou transtorno 
mental, incluindo aque-
las com necessidades 
decorrentes do uso de 
álcool, crack e outras 
substâncias, que se en-
contram em situações 
de crise ou em proces-

sos de reabilitação psi-
cossocial.

Equipes formadas por 
multiprofi ssionais atu-
am nas unidades, que 
fazem os trabalhos de 
escuta e acolhimento, 
como psicoterapeutas, 
tem o seguimento clíni-
co com psiquiatra; te-
rapia ocupacional; ofi ci-
nas terapêuticas, onde 
cada pessoa trabalha a 
ansiedade e habilidades 
psicossociais; medica-
ção assistida; atendi-
mentos familiares; entre 
outros.

A unidade do CAPS II 
em Jaboticabal fi ca na 
Rua Santo André, 608, 
no bairro Nova Jaboti-
cabal, e fi ca aberta de 
segunda a sexta-feira 
nos períodos da manhã 
e tarde. 

Na unidade você en-
contra psicólogos, psi-
quiatras, assistentes 
sociais, entre outros. Os 
atendimentos são rea-
lizados por encaminha-
mentos de outras unida-
des de saúde, como, por 
exemplo, via UPA e CIA-
Fs, e também de forma 
direta, por se tratar de 
serviços de “porta aber-
ta”, sem restrição de 
acolhimento. O objetivo é 
buscar um melhor aten-
dimento para que os pa-
cientes tenham uma boa 
recuperação da saúde 
mental e integração so-
cial tanto com a comu-
nidade quanto com seus 
familiares. Portanto, se 
você precisar de ajuda, 
basta ir até o CAPS II. 

TENTATIVAS – No fi nal 

de agosto deste ano, a 
comissão se reuniu com 
o secretário de Saúde, 
André Domingues; com 
a diretora da Unidade 
de Pronto Atendimen-
to (UPA), Naracy Ziviani 
Dias; com a psicóloga 
do Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS, 
Thais Paulillo; e com a 
enfermeira da Rede Mu-
nicipal de Saúde, Angé-
lica Couto, em busca de 
uma série de perguntas 
acerca do atendimen-
to à saúde mental na 
cidade e ações de pre-
venção. A preocupação 
é pertinente. Segundo 
a psicóloga do CAPS, de 
janeiro de 2022 até a 
data da reunião, em 24 
de agosto, Jaboticabal já 
registrava 72 casos de 
tentativas de suicídio.

Questionado sobre a 
falta de leitos específi -
cos para psiquiatria, o 
secretário de saúde, An-
dré Domingues, relatou 
a difi culdade em reali-
zar a contratação des-
ses leitos, uma vez que, 
segundo ele, não há in-
teresse da rede privada 
em prestar esse tipo de 
serviço via Sistema Úni-
co de Saúde. Por outro 
lado, Domingues disse 
que está em andamento 
o projeto para a implan-
tação do Centro de Aten-
ção Psicossocial – CAPS 
Infantil, que será de uso 
exclusivo de crianças e 
adolescentes. 

A comissão, instalada 
em abril deste ano, se-
gue aberta e tem até o 
dia 3 de novembro para 
a apresentação do rela-
tório fi nal.

Câmara Municipal de Jaboticabal discute projeto da LDO 
2023 em audiência pública na próxima quinta (22/09)

A Comissão de 
Finanças e Orça-
mento (CFO) da 
Câmara Munici-
pal de Jaboticabal 
realiza no próxi-
mo dia 22 de se-
tembro, às 19h30, 
a audiência públi-
ca para discutir 
com a população 
o Projeto de Lei 
nº 305/2022, de 
autoria do Poder 
Executivo, que 
dispõe sobre as 
Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) 
do Município de 
Jaboticabal para 
o ano que vem. A 
audiência é aber-
ta a toda comu-
nidade e será no 
Plenário da Casa 
de Leis.

Além da previ-
são de metas e 
prioridades da 
A d m i n i s t r a ç ã o 
Municipal Direta 
(Prefeitura e Câ-
mara Municipal) 
e Indireta (SA-
AEJ, SEPREM e 
FAE) para 2023, a 
matéria prevê as 
orientações para 
a elaboração e 
execução da Lei 
O r ç a m e n t á r i a 
Anual (LOA) - que 
deve ser enviada 
à Câmara Munici-
pal até o dia 31 de 
outubro -, e elen-
ca as disposições 
sobre a Legisla-
ção Tributária do 
Município, bem 
como fixa as di-
retrizes relativas 
às despesas com 

pessoal e encar-
gos.

Por que é impor-
tante? – É na LDO 
que se estabele-
cem quais serão 
as prioridades 
da Administração 
Pública Municipal 
para o ano seguin-
te. A partir das di-
retrizes é então 
feito o projeto da 
Lei Orçamentária 
Anual, ou seja, o 
orçamento pro-
priamente dito, 
que será válido 
para o ano se-
guinte. Sob análi-
se da Câmara, os 
vereadores po-
dem propor emen-
das caso julguem 
apropriado corri-
gir algum aspec-

to das propostas 
da prefeitura. Os 
p a r l a m e n t a r e s , 
no entanto, não 
podem exceder o 
valor determina-
do pelo Executivo.

Também é im-
portante saber 
que o Orçamento 
se baseia em esti-
mativas, ou seja, 
na prática, sua 
execução é uma 
possibilidade e 
não uma obriga-

toriedade. Para 
se fazer gastos, 
depende-se da 
arrecadação da 
receita, priorida-
des de governo 
e do atendimen-
to das metas fis-
cais.
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Câmara Municipal de Jaboticabal vota 12 projetos em 
sessão ordinária na próxima segunda-feira (19/09)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
na próxima segunda-
-feira (19/09) para 
discutir e votar 12 
projetos. A sessão or-
dinária começa às 20 
horas, aberta ao públi-
co, com transmissão 
pelo canal da Câmara 
no YouTube e retrans-
missão pelo Facebook.

O primeiro item da 
pauta previsto para 
votação, na Ordem do 
Dia, é o Projeto de De-
creto Legislativo nº 
49/2022, de autoria 
do vereador Zé Ca-
beleireiro (PSC), que 
institui placas come-
morativas aos profi s-
sionais da Beleza e Es-
tética de Jaboticabal. 
De acordo com o texto, 
100 pessoas indica-
das por uma comissão 
formada pelo autor da 
proposta, e mais dois 
integrantes indicados 
por ele, receberão pla-
cas comemorativas 
em sessão solene em 
data a ser defi nida.

Na sequência, os ve-
readores votam em 1º 
turno o Projeto de Lei 
nº 293/2022, de au-
toria da vereadora Val 
Barbieri (PRTB), que 
cria em Jaboticabal o 
Programa Animal Co-
munitário. O texto defi -
ne animal comunitário 
como aquele de vida 
livre (com exceção de 
animais silvestres) 
que fi xe um local urba-
no habitual de perma-
nência, que estabeleça 
laços de dependên-
cia e de manutenção 
com a comunidade do 

entorno. Conforme a 
proposta legislativa, 
os cuidadores pode-
rão se organizar em 
grupo ou associação, 
mesmo informalmen-
te, estabelecendo re-
gras e cronogramas 
de tratamento, aten-
ção e cuidado ao ani-
mal comunitário; po-
derão ser realizadas 
parcerias com seto-
res comerciais para a 
confecção, instalação 
e/ou doação de abri-
gos para os animais 
comunitários de de-
terminada localidade; 
o projeto ainda pre-
vê que a retirada do 
abrigo, alimentação 
ou água do animal co-
munitário, expondo-o 
dolosamente à intem-
périe, ao calor, fome 
ou sede, bem como a 
retirada injustifi cada 
do animal comunitário 
de seu local de resi-
dência será notifi cada 
pelo cuidador ao De-
partamento de Prote-
ção e Defesa Animal, 
para averiguação da 
prática de crime de 
maus-tratos aos ani-
mais, entre outros.

Os parlamentares 
também votam o PL nº 
298/2022, de auto-
ria do Executivo mu-
nicipal, que abre um 
crédito suplementar 
de R$ 10 milhões na 
contabilidade do Ser-
viço de Previdência, 
Saúde e Assistência 
Municipal (SEPREM), 
para suplementação 
de dotações que não 
possuem saldos sufi -
cientes até o término 
do exercício; o PL nº 
299/2022, que alte-

ra a redação do art. 
86 da lei de criação 
do plano de Previdên-
cia Municipal, além de 
criar dois novos pará-
grafos prevendo, por 
exemplo, que valores 
excedentes de taxa 
administrativa sejam 
vertidos para o paga-
mento de benefícios 
previdenciários.

O PL nº 300/2022 
autoriza o Município 
de Jaboticabal a re-
ceber em doação, um 
bem imóvel de pro-
priedade de Cunha & 
Gonsalves Empreen-
dimentos Imobiliários 
Ltda, localizado no 
Jardim Barcelona. De 
acordo com o Execu-
tivo, a área doada re-
cebeu a implantação 
de uma rede de esgoto 
e uma rede de drena-
gem, interligando as 
redes do condomínio 
Bela Vista Villario à 
rede municipal, tor-
nando o imóvel um es-
paço onde não é per-

mitido construir.

Ainda será apre-
ciado em 1ª discus-
são e votação o PL nº 
301/2022, que cria 
uma vaga de Técni-
co Municipal de Nível 
Médio – 24h na espe-
cialidade de Radiolo-
gia – no Quadro Per-
manente de Pessoa 
da Prefeitura Munici-
pal, em atenção a uma 
decisão judicial da 2º 
Vara Cível da Comarca 
de Jaboticabal; o PL nº 
302/2022, que altera 
o artigo do Estatuto do 
Servidor de Jabotica-
bal referente à previ-
são legal para afasta-
mento de servidores 
públicos para concor-
rer a cargos eletivos. 
A matéria compatibi-
liza o texto municipal 
com o prazo previsto 
em legislação federal; 
o PL nº 303/2022, que 
estende ao servidor do 
sexo masculino o di-
reito de licença de 120 
dias consecutivos em 

caso de falecimento 
do(a) cônjuge ou com-
panheira, no momento 
do parto ou nos 120 
dias subsequentes; de 
falecimento do(a) côn-
juge ou companheira, 
em até 120 dias conta-
dos da data da adoção.

Outros três proje-
tos com pedidos de 
abertura de crédito, 
de autoria do Poder 
Executivo, igualmente 
serão discutidos e vo-
tados em Plenário. É o 
PL nº 308/2022, que 
autoriza a abertura 
de um crédito adicio-
nal suplementar de R$ 
636 mil no orçamento 
da prefeitura destina-
do à remuneração da 
equipe de trabalha-
dores contemplados 
pelo Programa Emer-
gencial de Auxílio-
-Desemprego (PEAD), 
e para a aquisição 
de cestas básicas 
para a população de 
baixa renda; o PL nº 
309/2022, que auto-

riza a abertura de um 
crédito adicional es-
pecial de R$ 150 mil, 
proveniente de re-
cursos originados de 
emenda parlamentar, 
para a revitalização 
da Praça São João 
Córrego Rico; e o PL 
nº 310/2022, que au-
toriza a abertura de 
um crédito adicional 
suplementar de R$ 
400 mil voltados, se-
gundo o Executivo, ao 
aprimoramento dos 
serviços de assistên-
cia social de famílias 
acompanhadas pelos 
servidos dos Centro 
de Referência So-
cial (CRAS), Centro 
de Referência e Es-
pecialidades  Social 
(CREAS) e Casa Tran-
sitória, estimando 
atendimento a cerca 
de 1200 famílias. O PL 
nº 307/2022, por sua 
vez, altera classifi ca-
ções orçamentárias 
da Lei nº 5361/2022, 
que autorizou a aber-
tura de um crédito 
adicional especial de 
R$ 2.1 milhões. Se-
gundo o Executivo, 
autor da matéria, há 
necessidade de cor-
reção de nomenclatu-
ras das fi chas envia-
das anteriormente.

TRIBUNA LIVRE – 
Antes do início da 
sessão, haverá uso 
da Tribuna Livre pelo 
munícipe José Pau-
lucci Netto, que abor-
dará sobre o “Trân-
sito”; e Alessandro 
Alamar Ferreira de 
Mattos, que tratará 
sobre “Consciência 
política em tempos de 
eleição”.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 180.609 de 25/04/2022)

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

                       FAZ SABER a GERSON ALVES DE ARAÚJO, 
RG nº 43.393.190-5-SSP/SP, CPF nº 220.819.308/38, brasileiro, solteiro, 
maior, soldador, residente e domiciliado nesta cidade de Jaboticabal-SP, 
na Avenida Fortunato Della Líbera, número 410, fundos (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 registrada sob nº 05 na ma-
trícula nº 36.238, que grava o imóvel situado nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal, na Rua Francisco Beutler, número 72, no Residencial Parque 
das Araras, vem lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais 
principais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas nú-
meros 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, apurado pela credora até o 
dia 18/04/2022, no valor total de R$7.400,79 (sete mil, quatrocentos reais 
e setenta e nove 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 
nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-
3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, 
onde deverá efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o 
valor de R$246,61 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centa-
vos), referente às custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo impror-
rogável de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir desta data. 

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

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, 
por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 30 de agosto de 2022. Eu, José 
Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:       
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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Vereadoras de Jaboticabal participaram 
de almoço no Palácio dos Bandeirantes

Renata Assirati e Val Barbieri estiveram juntas com mais 48 vereadoras 
em evento com a primeira-dama estadual Luciana Garcia

Na sexta-feira, dia 
09, a presidente da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal e a ve-
readora Val Barbieri 
estiveram no Palácio 
dos Bandeirantes, na 
capital paulista, para 
o “Almoço das Verea-
doras com a Primei-
ra-Dama do Estado 
de São Paulo, Luciana 
Garcia”. O convite foi 
feito para 50 verea-
doras do estado e as 
representantes do 
legislativo de Jaboti-
cabal, além de parti-
ciparem do encontro, 
também levaram de-
mandas e pedidos em 
prol do município. 

“Foi realmente um 
encontro maravilho-
so. A vereadora Val 
Barbieri e eu passa-
mos horas muito im-
portantes, trocando 
ideias, experiências 
e conhecendo outras 
vereadoras. Fomos 
muito bem recebidas 
no Palácio dos Ban-
deirantes e a primei-
ra-dama foi uma ex-
celente anfi triã, que 
esperou as 50 vere-
adoras em sua casa 
para um almoço mui-
to especial. Tivemos a 
oportunidade de falar 
sobre Jaboticabal e 
suas demandas”, des-
taca Renata Assirati. 

A vereadora Val 
Barbieri enfatizou o 
convite feito pela pri-
meira-dama estadu-
al. “Encontramos com 
outras vereadoras 
que representavam 
várias causas e par-
lamentos em defesa 
da mulher, da saú-
de, da educação, da 
causa animal, entre 
outros, por isso este 
encontro foi muito 
importante para que 
a gente pudesse se 
conhecer, trocar in-
formações sobre as 
difi culdades, e o mais 
importante, foi a pri-
meira vez na histó-
ria que as portas do 
Palácio dos Bandei-
rantes foram aber-
tas para vereadoras. 

Isso é um avanço 
muito grande no pa-
pel da mulher parla-
mentar, é o respeito 
que nós, vereadoras, 
estamos recebendo. 
A Renata e eu tive-
mos a oportunidade 
de participar e vimos 
que o papel da mu-
lher vereadora está 
conquistando cada 
vez mais espaço e 
mais respeito”.

Luciana Garcia é es-
posa do governador 
de São Paulo e atual 
candidato ao governo 
Rodrigo Garcia. E na 
oportunidade, Renata 
Assirati e Val Barbieri 
conversaram e gra-
varam um vídeo com 
a primeira-dama, que 
destacou estar com 
as representantes 
de Jaboticabal.  “Foi 
um prazer estar com 
vocês (vereadoras) 
e saber de tudo que 
está acontecendo em 
Jaboticabal. Vocês 
trouxeram um pou-
co da cidade para 
nós. Quero agrade-
cer pela presença de 
todas aqui na minha 
casa para o almoço”, 
enaltece a primeira-
-dama.

“Nosso município 
estava no Palácio dos 
Bandeirantes sendo 
representado. Temos 

muito que passar so-
bre Jaboticabal para 
todas as esferas, seja 
federal, estadual ou 
municipal. Temos que 
trabalhar por nossa 
cidade. Este convite, 
selecionando as vere-
adoras que estariam 
presentes foi muito 
importante, mostran-
do a visibilidade que 
estamos tendo”, fi na-
liza Renata Assirati.

Texto - Poliana Tali-
berti - Assessora Ga-
binete Renata Assira-
ti 


