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Prefeitura divulga pontos benei ciados pela 
operação Tapa Buraco – 08 de julho de 2020

Jaboticabal ganha ambulância UTI

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
está promovendo me-
lhorias na pavimen-
tação asfáltica das 
ruas Paulo Alexandre 
Thomás de Aquino, 
Irineu Quarttrucci, Jú-
lio C. de Marco, Aristi-
des Bellodi, Ítalo Poli, 
Mimi Alemagna, Tha-
les Bento Filho, José 
Brendolan, José Pe-
trarrolha, Francisco S. 
Bahia, Sebastião Bento 
Trindade, Benedito G. 
de Lima, José Bionde, 

Afrânio Ferreira Jú-
nior, Laurinda C Bra-
guim, Irene Pagliuso, 
Virgílio P. Ribeiro, 
Orivaldo Máximo, Ma-
noel Quarantas, 24 
de Maio, Barão do Rio 
Branco, São Bom Je-
sus, Terige Martineli, 
Juvenal Ulisses No-
gueira, Luis Antônio 
Bertoco, Vasco Bor-
sari, Ariodante Zoc-
ca, Teodósio Mores-
chalchi, José Ferreira, 
Angelica C. Machado, 
Joaquim Francisco, 

Patrício dos Santos, 
João Trevizoli, Arthur 
P. Wintacher, Luiz 
Camilo, Rafael Mari-
condi, Rothary Inter-
nacional, Prudência 
Ortiz, Leonildo Car-
valho Homem, Basílio 
Pinto Ferreira e 15 de 
Novembro.

Diversos pontos 
da cidade estão sen-
do roçados e limpos. 
Também acontece 
serviços de troca de 
lâmpadas e pintura de 
solo.

A frota da Prefeitura 
de Jaboticabal ganha 
um reforço de peso. Já 
está operando a ambu-
lância USA (Unidade de 
Suporte Avançado) que 
será responsável pela 
locomoção de pacien-
tes. A iniciativa faz par-
te de um consórcio in-
termunicipal.

“Fico feliz em anun-
ciar a aquisição dessa 
nova ambulância, com 
todos os equipamentos 
necessários e uma equi-
pe médica pronta para 
atender casos de urgên-
cia. A base do serviço 
será em Jaboticabal, mas 
outros municípios vizi-
nhos estão colaborando 
com a manutenção do 
serviço”, afi rma o prefei-
to José Carlos Hori.

O Consórcio Intermu-
nicipal conta com Jabo-

ticabal, Guariba, Monte 
Alto e Pradópolis. “É um 
serviço que não sai ba-
rato. Uma maneira de 
viabilizar os custeios, 
principalmente nessa 
época de pandemia, foi 
contar com a participa-
ção de outros municí-
pios, que podem acio-
nar o serviço nos casos 
necessários”, afi rma o 
secretário de Saúde, 
Marcelo Costa César.

O serviço – A USA ou 
UTI Móvel como é co-
nhecida popularmente 
conta com equipe de 
atendimento completa, 
com desfi brilador, res-
pirador, monitor cardí-
aco, medicações para 
parada cardíaca e oxí-
metro.

Lembrando que o 
SAMU atende pelo tele-
fone 192.

Rede de Proteção discute Programa 
de Apadrinhamento Afetivo

A Rede de Protetiva 
dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente 
de Jaboticabal realiza 
mais uma live para 
tratar do programa de 
Apadrinhamento Afe-
tivo. O evento aconte-
ce no dia 28 de julho, 
às 19h30.

“Participamos de 
uma primeira live 
onde o resultado foi 
muito positivo. Ago-
ra, queremos abordar 
o assunto mais uma 
vez para orientar os 
interessados em par-
ticipar do projeto. Es-
peramos que o bom 
público se repita mais 
uma vez”, afi rma a 
secretária de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, Tatiana 
Pellegrini.

Para mais informa-
ções, basta entrar em 
contato pelo telefone 
(16)3202-8301. 

Nova ambulância conta com diversos equipamentos 
imprescindíveis para o transporte de pacientes graves 

e um médico exclusivo para os atendimentos

Interessados podem acompanhar pela webtv da Câmara de 
Jaboticabal ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br
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SEM MEDO

A pessoa que real-
mente serve a Deus,  
não tem medo de 
nada. Ela pode pas-
sar a luta que for, mas 
sempre se manterá de 
pé e pronta para en-
frentar qualquer si-
tuação, sem medo de 
fracassar ou de ser 
envergonhada, por-
que sua fé é inabalá-
vel,  sua perseverança 
é fi rme e ela sabe que 
Deus não vai desam-
pará-la em nenhum 
momento. Ele sempre 
estará com ela, livran-

Pr. Anastácio Martins

do e protegendo-a de 
todo o perigo, por 
mais que o inimigo 
se levanta contra ela, 
para por medo no seu 
coração, ela não se 
abala, passa por qual-
quer aperto, sabendo 
que Deus está do seu 
lado. A rainha Ester 
enfrentou Hamã, um 
homem cheio de ódio 
e de rancor contra 
os Judeus. Ele queria 
exterminá-los da face 
da terra, mas Ester, 
quando soube dos 
planos dele, entrou na 
presença de Deus e se 
revestiu do Poder de 
Deus, e foi falar com 
o rei, mesmo sendo 
proibida e correndo 
o risco de ser decapi-
tada, foi sem medo, 
não se importando 

com o que aconteceria 
com sua vida. Entrou 
no pátio sem ser con-
vidada. O rei estava 
sentado, os guardas 
iam por as mãos nela, 
mas o rei olhou para 
ela e não deixou, mas 
estendeu o cedro e ela 
tocou na ponta, e o rei 
disse: pedi o que você 
quiser. Se ela tivesse 
fi cado com medo, to-
dos os judeus teriam 
morrido. Não deixe 
o medo roubar a sua 
confi ança no SENHOR. 
Você pode vencer to-
das as batalhas, con-
quistar o impossível. 

Inf.: Tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial JUCESP nº 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

(caso não seja arrematado no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito 
no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 
9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em° cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados 
somente na modalidade online. Localização do imóvel: GUARIBA - SP. BAIRRO RES. MORADA DO SOL. Avenida Alfredo Pongitor, n°71, (Lt 83 da 
Qd 07). Casa. Áreas Totais: Área Terr. 281,50m² e área constr. 208,58m²(Matr) e 240,25m²(IPTU). Matr. 9.907 do RI Local. Obs.: Regularização e encargos 
perante os órgãos competentes da divergência da área construída que vier a ser apurada no local com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por conta 
do comprador. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 23/07/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 598.094,20 e 2º Leilão: 27/07/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 
424.701,14 (Caso não seja arrematado no 1º leilão) Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessa-
do deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e 
local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as 
condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 23/07/2020 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 27/07/2020 Às 15h.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
                 

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

                        FAZ SABER a MARIA CELESTE SACRA-
MENTO DOS SANTOS, RG nº MG-21.001.604-SSP/MG, CPF 
nº 025.833.356/18, brasileira, viúva, lavradora, residente e domi-
ciliada em Espinosa-MG, na Rua Antonio Barbosa Lima, número 
909, bairro Santos Dumont (endereço constante em matrícula desta 
Serventia) e a RODRIGO SOARES DA SILVA, RG nº 47.041.109-
0-SSP/SP, CPF nº 325.855.548/33, brasileiro, solteiro, maior, di-
retor de escola, residente e domiciliado em Pradópolis-SP, na Rua 
Domingos Marcaros, número 655 (endereço constante em matrí-
cula desta Serventia),  que de conformidade com as disposições 
do art. 213, Inciso II,  § 3º, da Lei Federal nº 6.015/73, nos termos 
da  Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001, e ainda, com base no item 
136.7, do Capítulo XX das Normas de Serviço da Egrégia Correge-
doria Geral da Justiça, encontra-se prenotado nesta Serventia sob nº 
169.831, de 20/02/2020, requerimento para “Retifi cação Georrefe-
renciada” com alteração da descrição das divisas, área e confronta-
ções do imóvel denominado Sítio Santa Maria do Pau D’Alho (Gle-
ba 01), situado no município de Taiuva, comarca de Jaboticabal, 
com área de 30,2260 hectares, objeto da matrícula número 47.251, 
de propriedade de Anita Colletes Bellodi e outros, tudo nos termos 
do mencionado requerimento e demais documentos exigidos por 
Lei.

                            Assim, conforme MATRÍCULAS NÚMEROS 
51.700 e 51.701, na qualidade de proprietários do imóvel tido como 
ÁREA A-6-1 e ÁREA A-6-2, situadas na Rua Valdenice Aparecida 
Persampieri Soares, na cidade e município de Taiuva-SP, que se 
confronta com o imóvel retifi cando, FICAM  NOTIFICADOS OS 
SRS. MARIA CELESTE SACRAMENTO DOS SANTOS e RO-
DRIGO SOARES DA SILVA, para que NÃO CONCORDANDO 
com os termos da retifi cação requerida, se dirijam a este Registro 
Imobiliário, situado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, Ja-
boticabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendimento ao público 
de segunda à sexta-feira das 09:00 às 13:00 horas, onde, querendo 
poderão apresentar impugnação fundamentada, no prazo de *30 
(trinta) dias, contados a partir da primeira publicação do presente 
edital (item 136.12 – Cap.XX – Normas de Serviço da E. Correge-
doria Geral da Justiça).

(*pelo provimento número 16/2020 da Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo, os prazos, inclusive para a impug-
nação que são de 15 dias, são computados em dobro a partir do dia 
22/06/2020).    

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

                             Para conhecimento dos interessados e para que 
não aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será pu-
blicado em jornal local, por 02 (dois) dias consecutivos. Jabotica-
bal, 07 de julho de 2020. Eu, José Pedro Júnior, Ofi cial Substituto, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JUNIOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
                 

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

                        FAZ SABER a JOÃO SIQUEIRA FILHO, RG 
nº 16.591.917-SSP/SP, CPF nº  019.851.048/90, brasileiro, divor-
ciado, aposentado, residente e domiciliado em Taiuva-SP, na Rua 
Carlos Roberto Puzone, número 130 (endereço constante em ma-
trícula desta Serventia),  que de conformidade com as disposições 
do art. 213, Inciso II,  § 3º, da Lei Federal nº 6.015/73, nos termos 
da  Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001, e ainda, com base no item 
136.7, do Capítulo XX das Normas de Serviço da Egrégia Correge-
doria Geral da Justiça, encontra-se prenotado nesta Serventia sob nº 
169.831, de 20/02/2020, requerimento para “Retifi cação Georrefe-
renciada” com alteração da descrição das divisas, área e confronta-
ções do imóvel denominado Sítio Santa Maria do Pau D’Alho (Gle-
ba 01), situado no município de Taiuva, comarca de Jaboticabal, 
com área de 30,2260 hectares, objeto da matrícula número 47.251, 
de propriedade de Anita Colletes Bellodi e outros, tudo nos termos 
do mencionado requerimento e demais documentos exigidos por 
Lei.

                            Assim, conforme MATRÍCULAS NÚMEROS 
52.843 e 52.844, na qualidade de proprietário do imóvel tido como 
ÁREA A-4-1 e ÁREA A-4-2, situadas na Rua Valdenice Aparecida 
Persampieri Soares, na cidade e município de Taiuva-SP, que se 
confronta com o imóvel retifi cando, FICA  NOTIFICADO O SR. 
JOÃO SIQUEIRA FILHO, para que NÃO CONCORDANDO com 
os termos da retifi cação requerida, se dirija a este Registro Imo-
biliário, situado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, Jaboti-
cabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendimento ao público de 
segunda à sexta-feira das 09:00 às 13:00 horas, onde, querendo po-
derá apresentar impugnação fundamentada, no prazo de *30 (trinta) 
dias, contados a partir da primeira publicação do presente edital 
(item 136.12 – Cap.XX – Normas de Serviço da E. Corregedoria 
Geral da Justiça).

(*pelo provimento número 16/2020 da Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo, os prazos, inclusive para a impug-
nação que são de 15 dias, são computados em dobro a partir do dia 
22/06/2020).    

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

                             Para conhecimento dos interessados e para que 
não aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será pu-
blicado em jornal local, por 02 (dois) dias consecutivos. Jabotica-
bal, 07 de julho de 2020. Eu, José Pedro Júnior, Ofi cial Substituto, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JUNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
                 

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

                        FAZ SABER ao ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO SE-
RAFIM, CPF nº 002.773.418/84, e a seus eventuais herdeiros e ou 
sucessores,  que de conformidade com as disposições do art. 213, In-
ciso II,  § 3º, da Lei Federal nº 6.015/73, nos termos da  Lei 10.267, 
de 28 de agosto de 2001, e ainda, com base no item 136.7, do Capí-
tulo XX das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça, encontra-se prenotado nesta Serventia sob nº 169.831, de 
20/02/2020, requerimento para “Retifi cação Georreferenciada” com 
alteração da descrição das divisas, área e confrontações do imóvel 
denominado Sítio Santa Maria do Pau D’Alho (Gleba 01), situa-
do no município de Taiuva, comarca de Jaboticabal, com área de 
30,2260 hectares, objeto da matrícula número 47.251, de proprieda-
de de Anita Colletes Bellodi e outros, tudo nos termos do menciona-
do requerimento e demais documentos exigidos por Lei.

                            Assim, conforme MATRÍCULA NÚMERO 26.538 
e certidão de óbito juntada nos autos, na qualidade de proprietário do 
imóvel tido como LOTE 137, da quadra 09, do loteamento Jardim das 
Amoreiras, situado na G, na cidade e município de Taiuva-SP, que 
se confronta com o imóvel retifi cando, FICAM  NOTIFICADOS O 
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO SERAFIM e seus eventuais herdeiros 
ou sucessores, para que NÃO CONCORDANDO com os termos da 
retifi cação requerida, se dirijam a este Registro Imobiliário, situado 
na Avenida Major Novaes nº 535, centro, Jaboticabal-SP, telefone 
(16) 32023015, com atendimento ao público de segunda à sexta-
-feira das 09:00 às 13:00 horas, onde, querendo poderão apresentar 
impugnação fundamentada, no prazo de *30 (trinta) dias, contados a 
partir da primeira publicação do presente edital (item 136.12 – Cap.
XX – Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça).

(*pelo provimento número 16/2020 da Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo, os prazos, inclusive para a impug-
nação que são de 15 dias, são computados em dobro a partir do dia 
22/06/2020).    

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

                             Para conhecimento dos interessados e para que 
não aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publi-
cado em jornal local, por 02 (dois) dias consecutivos. Jaboticabal, 07 
de julho de 2020. Eu, José Pedro Júnior, Ofi cial Substituto, digitei 
e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

 JOSÉ PEDRO JUNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A 
MARIA ELVIRA FORMAGIO

(Prenotação 170.917 de 17/06/2020)

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

                       FAZ SABER a MARIA ELVIRA FORMAGIO, 
RG nº 2.911.482-SSP/MG, CPF nº 444.961.766/53, brasileira, di-
vorciada, professora, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua 
Fortunato Frascá, número 791, Jardim das Rosas (endereço cons-
tante da matrícula do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei 
nº 9.514/97 e que a requerimento do BANCO BRADESCO S/A, 
credor fi duciário da Cédula de Crédito Bancário – Crédito Pesso-
al nº 237/0394/30062014-01, garantido pela alienação fi duciária, 
registrada sob nº 07 na matrícula nº 23.269, que grava o imóvel 
situado nesta cidade, na Rua Fortunato Frascá, número 791, no 
Jardim das Rosas, vem lhe notifi car para cumprimento das obri-
gações contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento 
das parcelas vencidas, apurado pelo credor fi duciário até o dia 
16/06/2020, no valor total de R$10.224,93 (dez mil, duzentos e 
vinte e quatro reais e noventa e três centavos), sujeito à atualiza-
ção 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.Sª. NOTIFICADA 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 13:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento 
do débito acima mencionado e mais o valor de R$213,00 (duzen-
tos e três reais), referente às custas com a notifi cação extrajudi-
cial, no prazo improrrogável de *30 (trinta) dias, contados a partir 
desta data. (*pelo provimento número 16/2020 da Corregedoria 
Geral de Justiça do Estado de São Paulo, os prazos, inclusive para 
a purgação da mora que são de 15 dias, são computados em dobro 
a partir do dia 22/06/2020).

     Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cada de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante 
ao credor fi duciário 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.Sª. a propriedade do imóvel 
em favor da Banco Bradesco S/A.

                      Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publi-
cado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 
03 de julho de 2020. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Assim como Ester 
conseguiu livrar os ju-
deus, você também li-
vrará sua família, seus 
parentes, seus ami-
gos, enfi m, você pode 
todas as coisas, desde 
que confi e no SENHOR 
teu Deus, porque Ele 
é quem te dá forças 
para sair de qualquer 
situação, seja ela qual 
for. Vá sem medo de 
ser derrotado ou en-
vergonhado. Deus te 
deu Espírito de forta-
leza e não medo.  (Es-
ter 4:14). 

Esta é a minha ora-
ção. 

Catedral do Povo 
de Deus. Av. Benja-
mim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-
-Feira e Domingo às 
19h30. Ouça o nosso 
programa: A Verda-
de da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 
06h30. Seg a Sex. E de 
SÁBADO E DOMINGO 
das  05h00 às 06h00. 
RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ: (016) 
9.9115-0602.
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Três projetos são aprovados em sessão 
ordinária após inclusão na Ordem do Dia

KIT LANCHE

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal aprovaram por 
unanimidade três pro-
jetos que foram incluí-
dos na pauta de votação 
na sessão ordinária de 
segunda-feira (06/07), 
última ordinária antes 
do recesso parlamentar 
(18 a 31 de julho).

Entre eles está o Pro-
jeto de Lei nº 341/2020, 
de autoria do vereador 
Beto Ariki, que endure-
ce a multa para quem 
realizar queimadas em 
lotes urbano do Municí-
pio e amplia os órgãos 
responsáveis pela fi s-
calização. A multa para 
quem realizar queima-
das para a limpeza de 
terrenos, bem como 
para a incineração de 
qualquer material, ao 
ar livre, na área urbana 
do Município, sobe de 
R$ 552,20 (20 UFESP) 
para R$ 2.761,00 (100 
UFESP). Da mesma for-
ma, a fi scalização passa 
a ser de responsabili-
dade da Secretaria de 

Com a pandemia ins-
talada em nossas vidas, 
resolvi ter a iniciativa 
de ajudar aos cami-
nhoneiros  montando 
o KIT LANCHE, por não 
terem aonde fazer suas 
alimentações no perío-
do noturno, devido aos  
Restaurantes  de beira 
de estrada estarem fe-
chados, e os mesmos 
não conseguirem se 
alimentar, no horário 
do almoço. Marmitas 
foram entregues por 
algumas pessoas do 
bem,  mas para os ca-
minhoneiros que não 
desistiram de transpor-
tar os alimentos, medi-
camentos, e outras tan-
tas mercadorias.  O KIT 
LANCHE acabou por su-
prir a necessidade de-
les Vários caminhonei-
ros adoraram a ideia e 
nos parabenizaram por 
tal iniciativa.

Com a ajuda de al-
gumas pessoas, que 
contribuirAM com a 
doação dos pães e re-
frigerantes, a campa-
nha foi um sucesso, 
1.500 KITS, em termos 
de conseguir estender 
as mãos a quem mais 
precisa. 

Uma equipe fantás-
tica de voluntários, se 
imbuiram, não medi-
ram esforços para estar 
na beira das rodovias 
fazendo o bem. Fica-
mos na saída da cidade 
de  Jaboticabal, sentido 
Córrego Rico e Pradó-
polis. Eu, Luiz Rinhel, 
deixo aqui um agrade-
cimento aos colabora-

Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente 
ou outro órgão da Ad-
ministração Direta de-
vidamente capacitado. 
O infrator ainda será 
denunciado no Ministé-
rio Público do Meio Am-
biente e à Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo (CETESB) por 
danos à saúde pública. 
Vale lembrar a quei-
mada para limpeza de 
terrenos, bem como in-
cineração de qualquer 
material ao ar livre, é 
proibido em Jabotica-
bal desde 2002 (Lei nº 
3037, de 27 de junho de 
2002). O projeto segue 
para sanção ou veto do 
prefeito Municipal, José 
Carlos Hori.

Igualmente foram 
aprovados dois proje-
tos do Poder Executivo: 
o Projeto de Lei Com-
plementar nº 39/2020, 
que prorroga por mais 
180 dias o prazo para o 
recolhimento do Impos-
to Sobre Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI), 

dores: Mara, Dirce, Edi-
laine e Wellington, que 
sem a presença dessas 
pessoas,  jamais con-
seguiríamos atender a 
tantos caminhoneiros 
que por ali passaram.

Um agradecimento 
especial às pessoas 
que fi zeram as doa-
ções e pela confi ança 
em mim depositada.   
Muito gratifi cante ver 
nos olhos dos cami-
nhoneiros a satisfação 
e a gratidão de que 

para compra e venda 
de imóveis no Municí-
pio, instituído pelo Pro-
grama de Incentivo à 
Regularização Fiscal e 
Cadastral (Lei Comple-
mentar nº 204, de 09 
de abril de 2020); e o 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 38/2020, que 
acrescenta dispositivos 
no Plano de Incentivos 
a Projetos Habitacio-
nais de Interesse Social, 
como a necessidade do 
empreendimento de in-
teresse social ser desen-
volvido por Associações 
com objetivo de redu-
ção do défi cit habitacio-
nal no município, com-
provadamente sem fi ns 
econômicos, e amplia 
a possibilidade da im-
plantação do programa 
de habitação de interes-
se social ser implantada 
em outro tipo de zone-
amento, e não somente 
em Zonas Especiais de 
Interesse Social indica-
das no Plano Diretor.

A íntegra da sessão 
está disponível no por-

ainda existem pessoas 
que são solidárias, e 
que eles não estavam 
esquecidos.

Gostaríamos de aten-
der todos os caminhões 
que passaram pela ro-
dovia, mas o pouco que 
fi zemos foi muito satis-
fatório.

Estaremos sempre à 
disposição, para esten-
der as  mãos a quem 
precisa. Conte conosco 
(LUIZ RINHEL) em ação   
e equipe !

tal de vídeos da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

LEITURA – Doze pro-
jetos começaram a tra-
mitar na Câmara de 
Jaboticabal após a lei-
tura no expediente da 
sessão de segunda-fei-
ra (06/07). Entre eles, 
estão três projetos que 
fi xam o subsídio dos 

vereadores (Projeto de 
Resolução nº 19/2020), 
o do prefeito e vice-
-prefeito (Projeto de 
Lei nº 339/2020) e o 
dos secretários muni-
cipais (Projeto de Lei nº 
340/2020) para a pró-
xima Legislatura, ou 
seja, para os próximos 
quatro anos (2021-
2024). De acordo com 
as propostas apresen-

tadas, e que devem 
ser votadas, por lei, 
até dois meses antes 
da eleição, os valores 
não serão aumentados. 
Confi ra todos os pro-
jetos e indicações que 
começaram a tramitar 
na Casa pelo site www.
jaboticabal.sp.leg.br 
> menu “Processo Le-
gislativo” > “Pauta das 
Sessões”.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

 EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA - EPP
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 02/2016
OBJETO: Prorrogação de prazo pelo período de 12 (doze) meses do contrato administrativo celebrado entre as partes, que 

tem por objeto a prestação de serviços de natureza continuada para desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte técnico 
de solução de Web TV para a Câmara Municipal de Jaboticabal.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 104.784,00 (cento e quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais)
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 14/07/2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: F.C.B. PESTANA TECNOLOGIA - ME
FUNDAMENTO: Dispensa nº 37/2020
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de implantação de serviços de rede, consubstanciado na implementa-

ção de serviços de diretório (AD), irewall (IPTABLES), serviços de envio e recebimento de e-mails (ZARAFA), serviços de controle 
de acesso à internet (PROXY) e serviço de endereçamento de rede local (DHCP), para ins de melhorias da qualidade e a estabili-
dade da rede de computadores da Câmara Municipal de Jaboticabal.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 06/07/2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: RÁDIO JABOTICABAL LTDA
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 07/2019
OBJETO: Contratação de serviços de radiodifusão para veiculação de matérias de cunho estritamente institucional, educativo, 

informativo e cultural, relacionadas a avisos, comunicados e entrevistas de matérias em tramitação no Poder Legislativo de interes-
se da população.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 99.728,10 (noventa e nove mil setecentos e vinte e oito reais e dez centavos)
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 09/07/2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: RÁDIO JABOTICABAL LTDA
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 07/2019
OBJETO: Contratação de serviços de radiodifusão para veiculação de matérias de cunho estritamente institucional, educativo, 

informativo e cultural, relacionadas a avisos, comunicados e entrevistas de matérias em tramitação no Poder Legislativo de interes-
se da população.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 
- RÁDIO JABOTICABAL LTDA: R$ 99.728,10 (noventa e nove mil setecentos e vinte e oito reais e dez centavos)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/07/2020

PORTARIAS

Nº 244, DE 10 DE JULHO DE 2020 – Decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 17 de julho 
de 2020 (sexta-feira), em virtude do feriado do dia 16 de julho (Dia do Aniversário de Jaboticabal). 

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

alguns telefones fixos da localidade de Dumont tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 05/07/2020 das 11h49 às 13h31. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 

telefones fixos da localidade de Jaboticabal tiveram seu funcionamento prejudicado no 

dia 07/07/2020 das 18h25 às 18h46. Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes 

especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado
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