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A produção de máscaras para pessoas 
carentes já começou!

A cidade mais so-
lidária do Brasil 
está unindo costu-
reiras, empresários 

e pessoas de bom 
coração para salvar 
centenas de vidas!

A Prefeitura Muni-

 Doações de elásticos, linhas brancas, TNT 
80 ou 100, tecido 100% algodão ou tricoline

cipal de Jaboticabal 
com a Casa do Arte-
são Dorival Taliber-
ti e amigos, já estão 
colocando a mão na 
massa para a con-
fecção de másca-
ras  e jalecos para a 
Campanha da Más-
cara Amiga.

A meta é 5.000 
máscaras e jalecos 
que vai benefi ciar 
os profi ssionais 
da saúde a pesso-
as mais carentes 
que não conseguem 
comprar esse item 
muito importante 
neste momento.

A Casa do Arte-
são está em busca 
de voluntários para 
costurar máscaras, 
caso queiram aju-
dar. O contato é: 
3202-19 48.

Quem não sabe 
costurar, também 
pode fazer a sua 
parte, doando más-
caras ou insumos 
para a confecção.

A campanha Más-
cara Amiga vai sal-
var centenas de vi-
das em Jaboticabal. 
Ajude a prefeitura a 
proteger quem você 
ama! Junte os ami-
gos e repasse essa 
energia positiva!

Todas as doações 
serão recebidas no 
Paço da Prefeitura 
Municipal.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
LEI 9.514/97

 

Irani Flores, Leiloeiro Público Ofi cial, matrícula JUCESP nº 
792, levará a leilão o bem abaixo descrito; devidamente autoriza-
do pelo Credor Fiduciário, STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, 
com sede e foro legal na cidade de Jaboticabal, na Rua Luiz Nie-
ro, número 800, inscrita no CNPJ/MF sob n. 08.326.990/0001-64 
e a STEFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 03.088.641/0001-38, com sede na cidade e co-
marca de Ribeirão Preto, na Avenida Eliseu Guilherme, nº 879. 
Primeiro Leilão: Inicia em 04/05/2020 às 10:00 horas pelo valor 
Mínimo de R$ 92.143,00 (Noventa e dois mil cento e quarenta 
e três reais). Local: Avenida Gaspar Vaz da Cunha, 258, Bairro 
do Limão – São Paulo/SP ou através do sistema gestor, www.
leilaobrasil.com.br. Segundo Leilão: Encerra em 28/05/2020 às 
10:00 horas por valor não inferior a R$ 90.392,59 (Noventa mil 
trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos). Lo-
cal: Avenida Gaspar Vaz da Cunha, 258, Bairro do Limão – São 
Paulo/SP ou através do sistema gestor, www.leilaobrasil.com.br. 
IMÓVEL: Um terreno de formato regular, indicado como Lote nº 
07, da Quadra V, situado com frente para a rua K, s/n, lado par e 
distante 55,00 metros (cinquenta e cinco metros) do inicio da linha 
de curva da Rua D, no loteamento denominado “RESIDENCIAL 
PARQUE DAS ARARAS”, neste distrito, município e comarca 
de Jaboticabal, e que se acha caracterizado dentro das seguintes 
medidas e confrontações: De quem de frente da Rua K olha para 
o imóvel, mede 10,00 metros (dez metros) para a mencionada 
via pública, do lado direito de frente aos fundos mede  20,00 
metros (vinte metros), confrontando com o lote de nº 08; do lado 
esquerdo da frente aos fundos mede 20,00 metros (vinte metros), 
confrontando com o lote de nº 06 e fi nalmente na linha dos fun-
dos mede 10,00 metros (dez metros), confrontando a Área – B3, 
Estância Santo Lessi, perfazendo o terreno uma área de 200,00 
meros quadrados (duzentos metros quadrados). Matrícula 36.273 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal. PROPRIETÁ-
RIO: Jabuticabeiras Empreendimentos Imobiliários Ltda, com 
sede e foro legal na cidade de Jaboticabal, na Rua Luiz Niero, 
número 800, inscrita no CNPJ/MF sob n. 08.326.990/0001-64. 
Consta na AV.02 que a proprietária Jabuticabeiras Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda, foi alterada para Stéfani Participações 
Ltda. Consta na R.04 que a proprietária VENDEU o imóvel des-
ta matrícula a JOSÉ GONÇALO BALBINO DE ASSIS, RG nº 
9259560-SSP/SP, CPF nº 979.404.708/25, brasileiro, solteiro, 
maior, motorista, residente e domiciliado em Barrinha-SP, na Rua 
Henrique Xisto, nº 103, bairro José Bom Bombonato. Consta na 
R.05 que o proprietário alienou fi duciariamente o imóvel desta 
matrícula a STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, já qualifi cada 
e a STEFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 03.088.641/0001-38, com sede na cidade e co-
marca de Ribeirão Preto, na Avenida Eliseu Guilherme, nº 879. 
Consta na AV.06 que fi ca consolidada a propriedade do imóvel 
desta matrícula em nome das fi duciárias STÉFANI PARTICIPA-
ÇÕES LTDA e STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, 
já qualifi cadas. Responsabilidade outras: Correrão por conta do 
comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no 
leilão, tais como: Escritura Pública, Imposto de Transmissão, 
Foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorá-
rios, registros, averbações, etc. Das condições da venda: O imó-
vel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o ar-
rematante alegar desconhecimento das condições, características 
e estado de conservação. Da comissão: A comissão do leiloeiro 
será de 5% sobre o valor do lance ofertado não estando incluído 
no valor do lance e deverá ser pago diretamente ao Leiloeiro em 
24 horas do encerramento do leilão. Da reintegração da posse: A 
reintegração de posse ocorrerá por conta do comprador, podendo 
ser solicitada de acordo com o disposto no Artigo nº 30, da Lei no 
9.514/97. É assegurada ao fi duciário, seu cessionário ou sucesso-
res, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão 
de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27. Maiores informações no 
escritório do Leiloeiro Tel (11) 3965-0000 ou através do e-mail 
atendimento@leilaobrasil.com.br ou www.leilaobrasil.com.br, 
Jaboticabal/SP, 28/02/2020.

Bala de 
Prata

Versículos 

da Bíblia 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 18/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câmara 

Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que 

lhe compete a legislação vigente resolve que:

Art. 1º Fica prorrogado os efeitos do Ato da Presidência nº 17, de 23 de março 

de 2020, na Câmara Municipal de Jaboticabal, até o dia 22 de abril de 2020, podendo, 

ainda, serem prorrogados caso a situação de emergência não seja cessada.

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 

08 de abril de 2020.

Jaboticabal, 06 de abril de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA

Presidente

FELIZ PÁSCOA!!!

Páscoa signifi ca liberta-
ção. Quando os fi lhos de 
Israel estavam se prepa-
rando para sair da terra 
do Egito, o SENHOR pediu 
para eles celebrarem a Pás-
coa. Eles tiveram que pe-
gar um cordeiro e assá-lo 
p/ comerem, e o que so-
brasse deveria ser queima-
do no fogo.Foi assim a pri-
meira páscoa. Páscoa não é 
somente comer chocolate, 
é muito mais do que isso, 
é tempo de refl etir tudo 
o que o nosso SENHOR e 
Salvador Jesus Cristo, fez 
por cada um de nós. Jesus 
celebrou a última Páscoa 
com os seus discípulos e 
isso foi maravilhoso. Ele 
partiu o pão, dando graças 
e disse: Isto é o meu corpo 
que é partido por vós, de-
pois pegou o suco de uva e 
disse: Isto é o meu sangue 
que é derramado por vós, 
e assim todos comeram e 
beberam. Assim estava se 
cumprindo as Sagradas Es-

Pr. Anastácio Martins

crituras, que disse que Je-
sus seria crucifi cado, mas 
ao terceiro dia Ele ressus-
citaria, e foi no domingo 
de Páscoa que Jesus res-
suscitou, e todos celebra-
ram e estão celebrando 
até o dia de hoje. Jesus 
está vivo. Aleluias! Ele está 
batendo na porta do seu 
coração, se você abrir, Ele 
entrará e fará morada para 
sempre na sua vida. Eu 
amo a páscoa, porque foi 
nesse dia tão Especial que 
o Meu Salvador e SENHOR 
Jesus Cristo ressuscitou, 
e está morando no meu 
coração e transformando 
a minha vida a cada dia. 
Celebre a Páscoa com cho-
colate, mas não esqueça 
que Jesus é principal e o 
centro da sua vida. Deixe-
-O entrar no seu coração e 
você fi cará surpreso com o 
que Ele fará por você e pela 
sua família. FELIZ PÁSCOA, 
EM NOME DE JESUS; (Lucas 
22:7). Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECEBA 
UMA MENSAGEM DE FÉ.: 
pelo fone (016) 9.9115-
0602.      

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 09/04/2020 das 10h59 às 11h12. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

Comunicado
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Vereadores rejeitam projeto de crédito adicional para 
intervenção do transporte público em Jaboticabal

Pretto Miranda prorroga suspensão de atividades 
presenciais na Câmara de Jaboticabal até dia 22

Pretto Miranda conquistou a liberação de 
R$ 30 mil reais para o Recanto Menina

Por seis votos con-
trários, o plenário da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal rejeitou em 
sessões extraordinárias 
na tarde de quarta-feira 
(08/04), o Projeto de Lei 
nº 314/2020, que per-
mitia ao Poder Executivo 
abrir um crédito adicio-
nal especial de R$ 1.689 
milhão, no orçamento 
da Prefeitura, para des-
pesas com a intervenção 
no serviço concedido de 
transporte público cole-
tivo urbano.

O projeto, que preci-
sava de nove votos para 
ser aprovado (maioria 
qualificada – 2/3), foi 
discutido pelos par-
lamentares em uma 
rodada de debates fa-
voráveis e contrários. 
[Assista pela WEBTV da 
Câmara]. O vereador 

O presidente da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (Podemos), 
prorrogou, por meio do 
Ato da Presidência nº 
18/2020, a suspensão 
das atividades da Câ-
mara Municipal de Jabo-

O presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, Pretto Miranda, conquistou 
a liberação de R$ 30 mil reais para o Re-
canto Menina, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, juntamente 
ao Secretário de Estado Marco Vinholi.  

A instituição já recebeu a verba e co-
municou a diretora Mirian Cristina Bar-
bieri Carregari.

Wilsinho Locutor (PRTB) 
chegou a pedir vista do 
projeto, mas acabou re-
tirando para que a vota-
ção não fosse adiada no-
vamente, uma vez que o 
PL já havia recebido pe-
dido de vista na sessão 
extraordinária do dia 27 
de março.

A sessão também foi 
suspensa por alguns mi-
nutos pelo presidente 
da Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (Podemos), 
para que os vereadores 
pudessem questionar 
e tirar dúvidas sobre o 
projeto com o secretário 
de Negócios Jurídicos 
da prefeitura, Gustavo 
Aiello, que compareceu 
de última hora na Casa 
Legislativa a pedido do 
vereador Pepa Servido-
ne (Democratas) para 
defender a necessidade 

de aprovação. Mas os 
argumentos não con-
venceram os vereadores 
Ednei Valêncio, Samuel 
Cunha, Beto Ariki, Dona 
Cidinha, João Bassi e 
Paulo Henrique Advo-
gado, que votaram con-
trários ao PL em 1º e 2º 
turnos realizados nas 
duas sessões extraordi-
nárias para apreciação 
da matéria. Votaram fa-
voráveis os vereadores 
Pretto Miranda, Pepa 
Servidone, Dr. Edu Fene-
rich, Daniel Rodrigues, 
Luís Carlos Fernandes e 
Wilsinho Locutor (o ve-
reador Carmo Reino não 
votou por estar ausente 
das sessões). Com isso, 
a matéria segue para ar-
quivo.

Já o Projeto de Lei 
Complementar nº 
37/2020, que prorroga 

por mais 90 dias o pra-
zo para o recolhimento 
do Imposto Sobre Trans-
missão de Bens Imóveis 
(ITBI), instituído pelo 

Programa de Incentivo 
à Regularização fiscal e 
Cadastral, não encon-
trou resistência e foi 
aprovado por unanimi-

dade. O projeto segue 
para sanção do prefeito 
municipal, José Carlos 
Hori.

ticabal até o dia 22 de 
abril. A medida foi as-
sinada eletronicamente 
pelo Chefe do Legisla-
tivo jaboticabalense na 
segunda-feira (06/04).

As atividades presen-
ciais estão suspensas 
na Câmara desde o dia 

24 de março, por de-
terminação do Ato da 
Presidência nº 17, de 
23 de março de 2020, 
para conter a escalada 
do novo coronavírus 
na cidade. A ação re-
força o isolamento so-
cial, defendido por au-

toridades médicas do 
país e do mundo como 
fator de controle con-
tra a disseminação do 
vírus. Portanto, seguem 
suspensas as atividades 
presenciais, incluindo 
os atendimentos em 
gabinetes, Internet Po-
pular, as sessões ordi-
nárias e solenes, proce-
dimentos licitatórios, 
além dos prazos proces-
suais, entre outros. Já 
sessões extraordinárias 
podem ser convocadas 
para apreciação de pro-
jetos que dependam de 
votação em regime de 
urgência. 

“Estamos seguindo 
todos os cuidados pra 
proteger os servidores 
e vereadores da Câmara 
e seus familiares, e por 
consequência, os cida-
dãos jaboticabalenses 
que utilizam os serviços 
de forma presencial na 
Câmara. Infelizmente 
esse momento é total-
mente atípico e não po-
demos prever o que vai 

acontecer nos próximos 
dias, tanto é que pode-
mos encerrar esse pra-
zo antes ou até mesmo 
prorrogar novamente 
se for necessário. Lem-
brando que o Doria já 
prorrogou a quarente-
na em todo o estado, e 
vamos seguir”, pontuou 
Miranda, em referência 
ao anúncio feito pelo 
governador do Estado 
de São Paulo, João Do-
ria, na segunda-feira 
(06/04), prorrogando 
a quarentena em todo 
o estado por mais 15 
dias, ou seja, até 22 de 
abril. A medida, de acor-
do com o governo esta-
dual, foi tomada para a 
contenção do avanço do 
coronavírus no estado. 
“Nenhuma aglomeração, 
de nenhuma espécie, 
em nenhuma cidade ou 
área do estado de São 
Paulo será admitida. 
Isso é constitucional, 
não é uma deliberação 
que pode ou não ser 
seguida. Ela deve ser 

seguida por todos os 
municípios do estado.”, 
afirmou Doria durante a 
sua entrevista coletiva.

Isso porque, São Pau-
lo é o estado do país 
que registra o maior 
número de casos pelo 
novo coronavírus, sen-
do 4.866 casos confir-
mados e 304 mortes até  
segunda-feira (06/04), 
conforme o boletim 
de situação epidemio-
lógica divulgado pela 
Secretaria Estadual de 
Saúde. Porém, os nú-
meros podem ser ainda 
maiores. Em Jabotica-
bal, de acordo com o 
boletim divulgado pelo 
prefeito municipal, 
José Carlos Hori, igual-
mente na segunda-feira 
(06/04), por meio de 
live no Facebook, o mu-
nicípio contabilizava 
14 casos confirmados 
da doença (dos quais 
apenas três constam 
no boletim do Estado), 
e um óbito confirmado 
por COVID-19.
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Vice-Prefeito Vitório De Simoni conquista 
verba de R$ 500 mil reais para o Hospital 

e Maternidade Santa Isabel

O Vice-Prefeito Vitó-
rio De Simoni, esteve 
reunido com funcioná-
rios e coordenadores 
do Hospital e Materni-
dade Santa Isabel, para 

entrega do ofício que 
destina uma verba de 
R$ 500 mil reais, atra-
vés do Deputado Ba-
leia Rossi. Na ocasião, 
Vitório esclareceu que 

OUTONO/INVERNO 2020

www.marancalcados.com.br
Marancalçados
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Rua: Rui Barbosa, 987
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Energia Solar - Purificadores - Filtros 
Acessórios - Manutenção e Instalação

esse recurso é destina-
do ao hospital para ser 
utilizado no pagamen-
to de itens que fazem 
parte do custeio da En-
tidade.


