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Professor Emerson é eleito 
prefeito de Jaboticabal

À partir de 01 de ja-
neiro de 2021, Jaboti-
cabal tem um novo pre-
feito, Emerson Rodrigo 
Camargo (Patriota), jun-
to com seu vice  Nelsi-
nho Gimenez foi eleito 
para o cargo ao receber 
42,54% dos votos váli-
dos, um total de 14.218 
votos, no pleito do do-
mingo de votação (15)

“Em 2020, concorri 
pela terceira vez ao car-
go de prefeito e, desta 
vez, a cidade entendeu 
que era o momento cer-
to. Jaboticabal mostrou 
que deseja mudar, de-
seja um governo dife-
rente. Com a Graça de 
Deus, fui eleito, junto 
com o Nelsinho Gime-
nez e iremos, a partir 
de 1º de janeiro, traba-
lhar para que Jabotica-
bal avance muito. 

Já temos trabalhado, 
na verdade, pois esta-
mos no momento de 
transição do governo 
e construindo o nos-
so plano de ação para 
o início do mandato. 
Neste momento, quero 
agradecer a Deus por 
me conceder saúde, sa-
bedoria e serenidade, a 
minha família por todo 
o apoio e aos amigos 
que incansavelmente 
trabalharam. Agradeço 
de coração aos 14.218 
munícipes que acredi-
taram em nossas pro-
postas e votaram pela 
mudança.

Encerrada a campa-

Com 42,5% dos votos, o novo prefeito conseguiu se eleger para 
o próximo mandato municipal em jaboticabal

nha eleitoral, que fize-
mos de maneira muito 
limpa, honesta e pro-
positiva, inicia-se um 
novo período, o da 
transformação de nossa 
cidade. 

Nesta etapa, precisa-
mos de todos que quei-
ram uma Jaboticabal 
melhor e vamos nos 
unir por nossa cidade. 
Ficam para trás todas 
as diferenças para que 
possamos ir para fren-
te.

Dialogaremos com a 
comunidade e confor-
me proposto em cam-
panha, teremos um go-
verno democrático e 
participativo, pois ire-
mos escutar todos que 
tenham interesse em 
ajudar nossa cidade. 
Temos recebido ótimas 
mensagens e tenho cer-
teza de que Nelsinho 
e eu formaremos uma 
equipe muito forte, ca-
paz de fazer da nos-
sa querida Jaboticabal 
uma cidade muito me-
lhor, com mais respeito 
e amor.  

Obrigado Jabotica-
bal!” (EMERSON RODRI-
GO CAMARGO)

Nesta etapa, 
precisamos 

de todos que 
queiram uma 
Jaboticabal 
melhor...”

Cinco novatos tomam posse dia 1º de 
janeiro de 2021 na Câmara Municipal de 

Jaboticabal - Confi ra todos os eleitos
820 votos

DRª ANDREA 
DELEGADA

676 votos
PROFª PAULA FARIA

668 votos
GILBERTO DE FARIA

666 votos
DANIEL RODRIGUES

647 votos
RENATA ASSIRATI

645 votos
PEPA SERVIDONE

611 votos
DOUTOR EDÚ 

FENERICH

542 votos
BETO ARIKI

492 votos
DR. MAURO CENÇO

436 votos
PROFESSOR JONAS

435 votos
PAULO HENRIQUE 

ADVOGADO

356 votos
GREÓRIO 

CASAGRANDE

277 votos
RONALDINHO
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Nossa  homenagem/destaque  é um exemplo

Um eminente advoga-
do e presidente da OAB 
Jaboticabal que espelha, 
com toda a certeza esta-
maravilhosa  profissão.  
Sempre pautou sua vida 
profissional no trabalho, 
na honestidade, na jus-
tiça, na defesa das pes-
soas e da  classe. Nossa 
singela homenagem/
destaque vai para esse 
excelente advogado, pro-

fessor, amigo, tricolor  e 
um amante do bom e ve-
lho rock. Senhoras e Se-
nhores do grupo Túnel 
do Tempo Jabuka, hoje 
no dia do advogado, em 
nome dele, vamos aplau-
dir todos (as)  profissio-
nais do Direito, com vo-
cês. Andre Luís Bottino 
de Vasconcellos.

HOSPITAL SÃO MARCOS S.A.
CNPJ (MF) nº 50.385.384/0001-86

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - R$

Ativo 2019 2018
Circulante 2.966.172 4.743.717
Caixa e equivalentes de caixa 4.174 20.917
Contas a receber 1.835.197 1.875.902 
Estoque 353.594 412.037
Adiantamentos 23.851 104.294
Outros créditos 749.356 2.330.567
Não circulante 18.697.527 18.716.054
Depósitos judiciais 1.785.171 1.305.688
Imobilizado 16.912.356 17.410.366
Total do Ativo 21.663.699 23.459.771
Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 18.842.151 16.011.280
Prestadores serviços 229.696 242.989
Fornecedores 748.999 704.287
Obrigações com pessoal 330.331 298.525
Provisão de férias e encargos 516.548 490.946
Tributos e contribuições a recolher 16.886.950 14.234.211
Outras obrigações 129.627 40.322
Não Circulante 17.986.294  18.134.151
Empréstimos e fi nanciamentos 469.880 469.880
Fornecedores 1.526.310 1.462.263
Tributos e contribuições a recolher 3.117.750 4.004.374
Tributos diferidos 3.833.705 3.855.858
Outras obrigações 3.680.253 3.528.068
Provisão para contingências 5.358.396 4.813.708
Patrimônio líquido (15.164.746) (10.685.660)
Capital social 4.530.263 4.530.263
Ajustes de avaliação patrimonial 7.441.900 7.484.903
Prejuízos acumulados (27.136.909) (22.700.826)
Total do passivo e patrimônio líquido 21.663.699 23.459.771

As demonstrações fi nanceiras completas, parecer da auditoria e 
principais fatos administrativos, encontram-se à disposição dos 

acionistas e administradores na sede social da companhia

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (4.479.086) (   978.910)
Ajustes ao resultado do exercício: Depreciações 772.253 713.154
 Provisão para demandas judiciais  544.688 271.888
 Perdas estimadas com crédito liquidação duvidosa 123.300 143.932
 Tributos diferidos (     22.153) (     22.153)
Variações dos ativos e passivos: Contas a receber (     82.595) 897.211
 Estoques 58.444 (     55.521)
 Adiantamentos 80.443 (     69.453)
 Outros créditos 1.581.210 1.042.706
 Depósitos judiciais (479.483) -
 Fornecedores e prestadores de serviços a pagar 95.466 252.141
 Tributos e contribuições a recolher 1.766.115 (   238.596)
 Obrigações com pessoal/provisão férias e encargos 57.408 (       5.513)
 Aumento em outras obrigações 241.490 86.894
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - R$ Capital social Ajuste de avaliação patrimonial Prejuízos acumulados Total
Em 1º de janeiro de 2018 4.530.263 7.527.906 (21.764.919) (  9.706.750)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (     65.156) 65.156 -
Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial - 22.153 (       22.153) -
Prejuízo do exercício - - (     978.910) (     978.910)
Em 31 de dezembro de 2018 4.530.263 7.484.903 (22.700.826) (10.685.660)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (     65.156) 65.156 -
Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial - 22.153 (       22.153) -
Prejuízo do exercício - - (  4.479.086) (  4.479.086)
Em 31 de dezembro de 2019 4.530.263 7.441.900 (27.136.909) (15.164.746)
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios fi ndos em 31/12/2019 e 2018, portanto, não está sendo apresentada a demonstração do re-
sultado abrangente.

 2019 2018
Receita operacional líquida 17.925.236 18.658.004
Custos dos serviços
 prestados de
 assistência à saúde (  6.338.155) (  5.854.514)
Lucro bruto 11.587.081 12.803.490
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (15.777.996) (14.237.315)
Outras receitas operacionais 1.120.394 919.245

 2019 2018
Prejuízo antes do resultado fi nanceiro (3.070.521) (     514.580)
Receitas fi nanceiras 607 1.387.899
Despesas fi nanceiras (1.431.325) (1.874.382)
  (1.430.718) (   486.483)
Prejuízo antes da tributação (4.501.239) (1.001.063)
Imposto de renda - diferido 16.289 16.289
Contribuição social - diferido 5.864 5.864
Prejuízo do exercício (4.479.086) (   978.910)

  2019 2018
Caixa líquido gerado nas
 atividades operacionais 257.500 2.037.780
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição do Imobilizado (274.243) (1.930.467)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (274.243) (1.930.467)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
Variação em empréstimos e fi nanciamentos - (   109.870)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamentos - (   109.870)
(Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (  16.743) (       2.557)
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período 4.174 20.917
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 20.917 23.474
(Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (  16.743) (       2.557)

Paulo Miki Junior - Presidente
Alberto José Beltrame Nogueira - Vice-Presidente

Técnico Contabil: Alberto Fernandes Castilho - CRC 1SP103737/O-9

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - R$

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - R$

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 
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Tenho Proteção Espiritual?

Acima de qualquer pro-
teção estão Deus e Jesus. 
Se você é um Espírito – e 
todos nós somos Espíritos 
– então você tem, sim pro-
teção espiritual. Alguém 
pode questionar: até 
quem é ruim tem prote-
ção? Tem. Não para fazer 
coisas ruins, mas com a 
esperança de Deus nosso 
Pai e de Jesus nosso Mes-
tre, de que a pessoa des-
perte, mude, pare de fa-
zer o mal e realize o bem. 
Aliás, uma certeza que 
tenho: Deus e Jesus en-
xergam potencialidades 
no bem em nós que nem 
nós mesmos percebemos 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

ou enxergamos. 
Voltando à questão da 

Proteção Espiritual, veja 
o que diz a Equipe do Es-
pírito da Verdade, em res-
posta às perguntas 490, 
491 e 492, feitas por Allan 
Kardec, em O Livro dos 
Espíritos: 

490. Que se deve enten-
der por anjo de guarda ou 
anjo guardião? “O Espíri-
to protetor, pertencente a 
uma ordem elevada.” 

491. Qual a missão do 
Espírito protetor? “A de 
um pai com relação aos 
filhos; a de guiar o seu 
protegido pela senda do 
bem, auxiliá-lo com seus 
conselhos, consolá-lo nas 
suas aflições, levantar-lhe 
o ânimo nas provas da 
vida.”

492. O Espírito prote-
tor se dedica ao indivíduo 
desde o seu nascimento? 
“Desde o nascimento até 
a morte e muitas vezes 
o acompanha na vida es-

pírita, depois da morte, e 
mesmo através de mui-
tas existências corpóreas, 
que mais não são do que 
fases curtíssimas da vida 
do Espírito.”

Ou seja: jamais esta-
mos sozinhos, há seres 
que nos amam e zelam 
por nós, mas, em respei-
to ao nosso livre arbítrio, 
não realizam – e nem po-
dem realizar – a tarefa que 
nos cabe. Para perceber 
seus conselhos, inspira-

ções, intuições e auxílio, 
é necessário que lutemos 
contra nossas más incli-
nações, oremos, vigiemos 
nossas emoções, procure-
mos leituras, conversas e 
pensamentos edificantes. 

Mantendo esses hábi-
tos, é óbvio que a Prote-
ção Espiritual encontrará 
terreno fértil para se es-
tabelecer de forma mais 
intensa e perceptível. Mas 
só um lembrete: proteção 
espiritual não significa 
ausência de problemas, 
contrariedades e interfe-
rências espirituais menos 
felizes. Significa apenas 
que teremos mais for-
ça, mais esperança, mais 
bom ânimo e melhores 
ideias para lidar com tudo 
isso. 

No comentário de São 
Luís e Santo Agostinho 
ao final da pergunta 495, 
eles dizem o seguinte: 
“Cada anjo guardião tem 
seu protegido e vela por 

ASSOCIAÇÃO CORA CORALINA - 
Centro Jaboticabalense de Atividades Culturais e Artísticas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Entidade no uso de suas atribuições legais e 
com base no Estatuto, pelo presente edital convoca todos os só-
cios, membros da Diretoria e Conselho Deliberativo para partici-
parem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 05 
de dezembro de 2.020 às 09h00m em primeira convocação nas 
dependências da Escola de Arte Prof. Francisco Berlingieri Ma-
rino, sito à Rua Mizael de Campos, n.º 202 nesta cidade, a fi m de 
deliberarem sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:

a) Eleição da nova Diretoria;
b) Outros assuntos de interesse da entidade.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de sócios 

para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a As-
sembléia será realizada após 30(trinta) minutos, no mesmo dia e 
local, em segunda convocação com qualquer numero de sócios 
presentes.

Jaboticabal, 20 de novembro de 2020.

JAYME DOS SANTOS
Presidente

 ASSOCIAÇÃO "CORA CORALINA" 
 Fundada em 30/03/1.994 

 Centro Jaboticabalense de Atividades Culturais e Artísticas 
 Av. Marechal Deodoro, n.º 349/361 - Jaboticabal - SP - CEP 14870-180 - Fone: (16) 3203 2588 
 e-mail: coracoralina@asbyte.com.br - C.N.P.J. (M.F.):- 72.919.178/0001-41 - Inscr. Est.:- Isenta  
 Cinema e Teatro é Cultura! Compareçam! 
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JAYME DOS SANTOS 
Presidente 

Fundação Vanzolini lança primeira certifi cação 
do Brasil de sustentabilidade em condomínios

Meio ambiente, saúde 
e economia são palavras 
que casam com o padrão 
de vida urbana contempo-
râneo, mais responsável, 
organizado e comedido. 
Nesse contexto, a Funda-
ção Vanzolini lança a AQUA 
− Condomínio Sustentável, 
uma certificação para pro-
gramas de gestão da sus-
tentabilidade em condo-
mínios residenciais. Com 
essa iniciativa pioneira, a 
ideia é que os processos de 
avaliação gerem espaços 
de moradia e convivência 
com mais conforto, saúde 
e economia; e ajudem a di-
minuir o impacto ambien-
tal com redução no consu-
mo de recursos naturais e 
emissão de poluentes.

De acordo com o coorde-
nador executivo da AQUA, 
Manuel Carlos Reis Martins, 
“a certificação será conce-
dida mediante auditoria 
independente feita por 
profissionais capacitados e 
demonstrará os resultados 
de boas práticas que re-
sultam em economias nas 
taxas condominiais, nos 
consumos das unidades, 
em uma administração 
mais sistematizada, e em 

P/ LUCAS RAMOS

registros dos resultados ao 
longo do tempo. Ao mes-
mo tempo distinguirá o 
condomínio por suas prá-
ticas sustentáveis relativas 
ao meio ambiente e à in-
teração mais colaborativa 
entre o condomínio e seu 
entorno”. 

Benefícios
As principais vantagens 

para condomínios ao ade-
rir ao processo de gestão 
da sustentabilidade e ava-
liação AQUA − Condomínio 
Sustentável estão no aten-
dimento  sistemático aos 
requisitos de economia de 
água e energia, nas áreas 
comuns e nas unidades; na 
racionalização da limpeza 
das áreas comuns e dos 
fluxos de destinação dos 
resíduos;  melhor controle 
das manutenções e refor-
mas com a redução dos 
incômodos aos moradores; 
identificação das necessi-
dades dos moradores re-
lativas ao bem estar, com 
planos de ação que priori-
zam o conforto higrotérmi-
co, acústico, visual e olfati-
vo; e o monitoramento da 
qualidade do ar e da água.

Além de todos esses 
benefícios, a certificação 
pode ajudar os condômi-
nos a obterem descontos 
no pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU). Muitas prefei-
turas de cidades brasilei-
ras como São Bernardo do 
Campo-SP, Guarulhos-SP, 
Poços de Caldas-MG, Sal-
vador-BA, Curitiba-PR, Por-
to Alegre-RS, Goiânia-GO 
e Cuiabá-MT adotaram os 
programas chamados de 

IPTU ecológico ou verde. 
Esses programas incenti-
vam a implantação de so-
luções de sustentabilidade 
nas edificações e oferecem 
como subsídio descontos 
nas alíquotas do impos-
to. Na maioria das cida-
des existem critérios que 
qualificam e geram pontos 
para cada tipo de tecnolo-
gia utilizada. Quanto mais 
sustentável, mais pontos 
e mais desconto no paga-
mento do IPTU. 

Requisitos, melhorias e 
performances

Para atender aos requi-
sitos da certificação AQUA 
− Condomínio Sustentável 
o condomínio será avalia-
do em 5 categorias: água, 
energia, limpeza e resídu-
os, manutenção e refor-
mas; e bem estar. Cada 
categoria tem pontuação 
equivalente de 1 a 3, que 
são: base, boas práticas e 
melhores práticas. Todas 
as categorias devem ser 
atendidas no mínimo pelo 
nível base. Para chegar à 
classificação geral da sus-
tentabilidade do condomí-
nio os critérios serão, com 
5 ou 6 pontos: base; 7 ou 8 
pontos: bom; 9 ou 10 pon-
tos: muito bom; 11 ou 12 
pontos: excelente; e 13, 14 
ou 15 pontos excepcional.

Entre os temas das cate-
gorias estão: redução dos 
consumos; treinamento 
e conscientização para o 
uso racional da água e da 
energia; monitoramento 
– análise crítica; redução 
das emissões de poluen-
tes na atmosfera; planeja-
mento das rotinas de lim-

peza; limitar os impactos 
ambientais e sanitários da 
limpeza; gestão de resídu-
os no empreendimento; 
planejamento das manu-
tenções e reformas; gestão 
de resíduos das reformas; 
treinamento e conscienti-
zação para manutenção e 
reformas; qualidade do ar; 
e qualidade sanitária da 
água.

Outro aspecto, não me-
nos importante, é da me-
lhoria da comunicação do 
condomínio com os mora-
dores sobre o desempenho 
ambiental e econômico 
das instalações prediais. O 
processo de gestão imple-
mentado pela AQUA-HQE 
− Condomínio Sustentá-
vel torna mais dinâmico 
e assertivo o acompanha-
mento da performance do 
empreendimento, seja dos 
consumos de água, ener-
gia, produtos de limpeza 
e manutenção, quanto dos 
fluxos de objetos e resídu-
os que entram e saem do 
condomínio. 

Com base em núme-
ros atualizados é possível 
manter os moradores in-
formados sobre o aumento 
ou a diminuição da deman-
da por determinados ser-
viços; promover o treina-
mento dos colaboradores 
do condomínio; e realizar 
campanhas mais eficazes 
de educação ambiental e 
conscientização.

Fonte: https://van-
zolini .org.br/noticia/
fundacao-vanzolini-lan-
ca-primeira-certificacao-
-do-brasil-de-sustentabili-
dade-em-condominios/

DEPOIS DAS ELEIÇÕES...

Francisco Borba Ribei-
ro Neto  

Na Fratelli tutti (FT), 
o Papa Francisco traz 
várias indicações im-
portantes para um mo-
mento pós-eleições. A 
primeira é a aposta no 
perdão e na reconcilia-
ção (FT 236-243). Não 

P/ Rodrigo Manolo

existe um partido onde 
todos sejam bons, ho-
nestos, inteligentes e 
bem intencionados em 
oposição a outro, onde 
todos são maus, deso-
nestos, imbecis e mal in-
tencionados. Gente boa 
e gente ruim existe em 
todos os partidos. Mais 
ainda, todos nós temos 
alguns bons amigos, 
gente bem intenciona-
da e inteligente, que nas 
eleições votou de for-
ma totalmente oposta à 
nossa. Agora é o tempo 
de abandonarmos qual-
quer mágoa ou ressen-
timento e procurarmos 
juntos o melhor discer-
nimento diante dos de-

safios da realidade.
Essa é outra impor-

tante indicação da Fra-
telli tutti: superamos 
nossas diferenças quan-
do procuramos juntos 
as melhores soluções 
para os problemas com-
plexos que enfrentamos 
(FT 228-232). Diante de 
uma situação polêmica, 
nossa tendência é logo 
apresentarmos nossa 
posição e desqualificar-
mos a posição contrá-
ria. O resultado é uma 
incompreensão que não 
permite o diálogo ou a 
chegada a um consenso. 
Se queremos realmente 
construir o bem comum, 
temos que começar pro-

curando entender qual 
é o problema real, como 
nós o caracterizamos e 
como o outro o carac-
teriza. Veremos, fre-
quentemente, que cada 
um de nós salienta um 
aspecto da questão e 
minimiza os demais. 
Se construirmos uma 
visão compartilhada, 
mais rica e abrangente, 
conseguiremos nos en-
tender com mais facili-
dade e provavelmente 
chegaremos a uma so-
lução mais integral, que 
contempla os aspectos 
positivos das duas posi-
ções, evitando as falhas 
de ambas.

ALETEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 39/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, no uso das atri-
buições que lhe compete a legislação vigente 
resolve:

CONSIDERANDO que perdura a situação que ensejou os Atos da 
Presidência nº 17/2020, nº 20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020 nº 
30/2020 31/2020, 32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020 e 38/2020;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 65.237 de 09 
de outubro de 2.020, que Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 
64.881, de 22 de março de 2020 e demais medidas referentes ao controle da pandemia.

Art. 1º. Permanecem vigentes até 16 de novembro de 2020:
I - as medidas estabelecidas pelos Atos da Presidência nº 

20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº 30/2020, nº 31/2020, 
32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020 e 38/2020.

II - a suspensão dos prazos processuais das Comissões Especiais de 
Inquérito em curso, observado o teor dos Atos da Presidência nº17/2020, 20/2020, 25/2020, 
26/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 
37/2020 e 38/2020.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 17/11/2020.

Jaboticabal, 16 de novembro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

PORTARIA

Nº 260, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 - Altera horário de funcionamento e 
decreta pontos facultativos. 

Nº 261, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 - DEFERE o retorno do servidor 
BRUNO VINICIUS DA SILVA PINTO.

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: EMPRESA JORNALÍSTICA SCANDELAI & SCANDELAI LTDA ME
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 05/2020
OBJETO: Contratação de empresa editora de jornal, nos termos do inciso II 

do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, devidamente credenciada pelos órgãos ofi-
ciais competentes, com edição, circulação e distribuição semanal ininterrupta no 
município de Jaboticabal de, no mínimo, 1.500 (mil e quinhentos) exemplares para 
publicidade de atos oficiais e matérias institucionais de cunho informativo, educati-
vo e cultural de interesse público editadas pela Câmara Municipal de Jaboticabal, 
nos termos do edital.

VALOR TOTAL: R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/11/2020

EXTRATO DE ERRATA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 05/2.020
Na publicação do Jornal A Gazeta, sábado, 14 de novembro de 2020, página 7.
Onde se lê:
R$46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais)
Leia-se:
R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
As demais informações permanecem inalteradas.VALOR TOTAL: R$45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais).

ele como um pai vela por 
seu filho. Alegra-se quan-
do o vê no bom caminho; 
sofre quanto seus conse-
lhos são ignorados. Não 
temais cansar-nos com 
vossas perguntas; ao con-
trário, permanecei sem-
pre em contato conosco: 
sereis mais fortes e mais 
felizes.”

********

Sônia Monteiro Pava-
nelli é jornalista, nascida 

em família espírita, pales-
trante espírita e atua no 
Centro Espírita A Caminho 
da Luz, na Alameda Ra-
fael Linardi, 160 – Jardim 
Morumbi - Jaboticabal/SP. 
HORÁRIOS DE EVANGE-
LHO E PASSE: Seg.19h; Ter.
Qua.Sex.14h; Qui.13h30; 
Sáb.9h e 18h; Dom.18h. 
Facebook.com/ ceacami-
nhodaluzjab e youtube.
com/ Centro Espírita A 
Caminho da Luz de Jabo-
ticabal.
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Loja 01
Rua Rui Barbosa, 987
16 3204-3634

Loja 02
Jaboticabal Shopping
16 3202-5441 / 3202-2668

DE 21 A 28 DE NOVEMBRO

A maquiagem 15 
anos deve expressar 
a identidade, esse 
grande dia represen-
ta uma nova etapa 
de sua vida, indica 
transformações e, 
acima de tudo, tem 
que ter tudo a ver 
com você.

Dessa maneira 
você estará total-
mente confortável, 
e, poderá aproveitar 
a festa sem se preo-
cupar se a maquia-
gem não condiz com 
sua personalidade. 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Como dito ante-
riormente, a make 
ideal deve ser base-
ada na identidade, 
mas, também tem 
que seguir o propó-
sito do vestido esco-
lhido por você.

Sobretudo, lem-
bre-se, se optar pelo 
uso de vestidos de 
cores diferentes ao 
longo da festa, certi-
fique-se que a make 
irá combinar com 
todos eles.

Acima de tudo, a 
make da festa de 15 
anos deve refletir 
sua personalidade.

  Seu look deve ser 
uma forma de ex-
pressar quem você 
realmente é, valo-
rizando sua beleza 
natural de um jeito 
único.

Brilhe!
A linda debutante 

Giovanna Perecim 
Rosa

Make up: Cicinho 
@emcasacabeleirei-
ros

Foto: Daniele frei-
re

Make up Debutante

Reginaldo Coelho, parabéns pelo 
teu aniversário dia 19/11! 

Desejamos que a coragem esteja 
sempre contigo.

Que a alegria impulsione os teus 
passos.

Que o sol brilhe sempre em tuas as-
pirações,

Desejamos toda felicidade. Viva a 
vida!
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Plenário aprova dez projetos e 
um tem pedido de vista

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal se reuniram 
em sessão ordinária na 
noite de segunda-feira 
(16/11) e aprovaram 
dez projetos no total.

O Substitutivo ao 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 42/2020, que 
altera a lei do parcela-
mento do solo urbano 
(Lei Complementar nº 
15, de 29 de novembro 
de 1993), e que chegou 
a receber pedido de 
vista na sessão anterior 
(03/11), acabou apro-
vado por unanimidade. 
Na prática, o novo tex-
to altera o tamanho da 
área de faixa de reserva 
não edificante ao longo 
das faixas de domínio 
público das rodovias, 
que deverá ser de, no 
mínimo, cinco metros 
de cada lado; e ao lon-
go das águas correntes 
e dormentes e da faixa 
de domínio das ferro-
vias, que deverá ser 
de 15 metros de cada 
lado. O projeto segue 
para sanção do prefei-
to municipal José Car-
los Hori.

Já o Projeto de Lei nº 
373/2020, que também 
retornou à Ordem do 
Dia após um pedido de 
vista na sessão do dia 
03 de novembro, rece-
beu uma emenda mo-
dificativa. A matéria 
trata da consolidação e 
equacionamento do dé-
ficit atuarial do Serviço 

de Previdência Munici-
pal (SEPREM) e substi-
tui o plano de amorti-
zação fixado na Lei nº 
4744, de 28 de dezem-
bro de 2015. De acordo 
com o texto apresen-
tado pelo Executivo, 
o SEPREM possui um 
déficit atuarial de R$ 
622.6 milhões, a ser 
amortizado ao longo 
de 35 anos por meio de 
aportes anuais crescen-
tes a serem feitos pela 
Prefeitura, pelo SAAEJ e 
pela Câmara Municipal, 
conforme uma tabela 
de aportes. Após análi-
se, o vereador Beto Ari-
ki propôs uma emenda 
reduzindo o aporte ini-
cial da amortização do 
déficit atuarial da au-
tarquia. Segundo o au-
tor da emenda, a subs-
tituição da tabela tem o 
objetivo de “tornar me-
nos impactante [o valor 
do aporte] no orçamen-
to, notadamente, no 
que se refere aos pri-
meiros anos de aporte, 
contudo sem qualquer 
alteração da obrigação 
atuarial final”, diz. O 
projeto foi aprovado 
com a emenda por una-
nimidade e segue para 
sanção ou veto do pre-
feito municipal.

Também foram vo-
tados e aprovados por 
unanimidade o Proje-
to de Lei nº 351/2020, 
que denomina de “Prof. 
Waldemar Martins” a 
Área de Lazer entre a 
Av. Caetano Merlino, 

Travessa Augusto To-
nanni, Av. Aristides 
Cardoso da Cunha e 
Alameda Prof. Maria 
das Dores Ferreira Bas-
tos, entre o Jardim São 
Marcos I e o Residencial 
Barcelona; e o Proje-
to de Lei nº 352/2020, 
que denomina de “Ma-
ria Aparecida Chioda 
Marques” a Área de 
Lazer entre a Alameda 
Zenon Vargas da Silva, 
Av. Capitão Francisco 
Borges de Godoy Maco-
ta, Rua Francisco Ribei-
ro, Travessa Gentil da 
Cruz Lopes, no Jardim 
Nova Aparecida. 

INCLUSÕES – No to-
tal, sete projetos en-
traram para votação 
após requerimentos 
de inclusão. Entre eles 
está o PL nº 376/2020, 
que autoriza o SAAEJ 
receber em doação da 
empresa “Limarfe Em-
preendimentos Imobi-
liários LTDA”, um lote 
de nº 01, da Quadra 
14, na Avenida Luiz 
Paulo Martins, esqui-
na com a Avenida João 
Nepomuceno Rosa, no 
loteamento Planalto 
Verde I. O imóvel a ser 
doado, será destinado 
ao sistema de reserva-
ção de água do SAAEJ; 
o PL nº 377/2020, que 
autoriza o Poder Exe-
cutivo a alienar imóvel 
no Parque 1º de Maio, 
tipo como lote nº 14, 
da quadra 10, nº 191, 
Avenida Durval Dias de 
Miranda, a Alessandro 

Eduardo de Almeida 
e Daniela Cristina Ma-
cri de Almeida; além 
de três projetos apre-
sentados pelo verea-
dor João Bassi: o PL nº 
380/2020, que deno-
mina de “Luiz Carlos 
Scatolim” a área de La-
zer entre a Rua Abílio 
Edgar Lopes, Av. Sadae 
Koga, Rua Alcebíades 
Fontes Leite e Rua Gly-
cia Pedroso Fenerich, 
no Jardim das Rosas; e 
o PL nº 381/2020, que 
denomina de “Laert 
Zocca” a área de Lazer 
entre a Rua Fortunato 
Frascá, Av. Sadae Koga, 
Rua Abílio Edgar Lopes 
e Rua Glycia Pedroso 
Fenerich, no Jardim 
das Rosas; e o PL nº 
353/2020, que denomi-
na de “Neuza Aparecida 
Natal Donadon” a área 
de Lazer entre a Rua 

Prof. Mário de Campos, 
Av. Vitório de Simoni, 
Av. Júlio César de Mar-
co e Rua Profª Marieta 
Ostini Durigan, no Jar-
dim São Marcos II. As 
matérias foram aprova-
das por unanimidade e 
seguem para a sanção 
do prefeito municipal.

Outro projeto incluí-
do e aprovado de forma 
unânime, de autoria do 
Executivo Municipal, 
foi o PL nº 374/2020, 
que autoriza o Poder 
Executivo a abrir um 
crédito no orçamento 
da Prefeitura no valor 
de R$ 15.2 milhões, 
destinado a suplemen-
tar dotações do orça-
mento vigente. 

Já o PL nº 379/2020, 
que altera o tipo socie-
tário da Empresa Mu-
nicipal de Jaboticabal 
(EMURJA), recebeu pe-

dido de vista do verea-
dor Paulo Henrique Ad-
vogado, que foi acatado 
por unanimidade pelos 
demais parlamentares. 
O projeto autoriza o 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Ja-
boticabal (SAAEJ) a in-
tegrar a sociedade da 
EMURJA. Com isso, 99% 
das quotas do capital 
social integralizado 
pertencem ao Executi-
vo Municipal e 1% ao 
SAAEJ. O projeto segue 
para sanção do prefei-
to municipal. A matéria 
deve retornar à pauta 
de votação da sessão 
ordinária convocada 
para o dia 7 de dezem-
bro.

A íntegra da sessão 
está disponível no por-
tal de vídeos da Câma-
ra (tv.camarajabotica-
bal.sp.gov.br).
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APURAÇÃO JABOTICABAL/VEREADORES/ELEIÇÕES 2020
Drª Andrea Delegada • 

PSC - 820 Votos - 2,44%
PROFª PAULA FARIA • 

PT - 676 Votos - 2,01%
VAL BARBIERI • PRTB - 

672 Votos - 2%
GILBERTO DE FARIA • 

MDB - 668 Votos - 1,98%
DANIEL RODRIGUES • 

PSDB - 666 Votos - 1,98%
RENATA ASSIRATI • 

PSC - 647 Votos - 1,92%
PEPA SERVIDONE • 

DEM - 645 Votos - 1,92%
EDNEI VALÊNCIO • 

AVANTE - 623 Votos - 
1,85%

DOUTOR EDÚ FENERI-
CH • MDB - 611 Votos - 
1,82%

BELLO • DEM - 599 Vo-
tos - 1,78%

ZÉ CABELEIREIRO • 
PSC - 584 Votos - 1,73%

BETO ARIKI • PTC - 
542 Votos - 1,61%

CARMO JORGE REINO 
• PSD - 529 Votos - 1,57%

DR. MAURO CENÇO • 
PODE - 492 Votos- 1,46%

SAMUEL CUNHA • 
PODE - 486 Votos - 1,44%

 PROFESSOR JONAS • 
REPUBLICAN - 436 Votos 
- 1,3%

PAULO HENRIQUE AD-
VOGADO • PATRIOTA - 
435 Votos - 1,29%

CEARÁ • REPUBLICAN 
- 402 Votos - 1,19%

WILSINHO LOCUTOR • 
PRTB - 388 Votos - 1,15%

GREGÓRIO CASA-
GRANDE • SOLIDARIED 
- 356 Votos - 1,06%

CARLINHOS SANTIA-
GO • MDB - 336 Votos - 
1%

JONATAS CARNEVALLI 
LOPES • SOLIDARIED - 
305 Votos - 0,91%

DONA CIDINHA • RE-
PUBLICAN- 298 Votos - 
0,89%

RONALDO BOLOGNE-
ZZI • REPUBLICAN - 296 
Votos - 0,88%

JÚNIOR DE VITTO • 
PSD - 294 Votos - 0,87%

DR. JOÃO MARTINS  • 
PSC - 291 Votos - 0,86%

THIAGO GODOY AD-
VOGADO • SOLIDARIED 
- 288 Votos - 0,86%

LUÍS FELIPE ADVOGA-
DO • SOLIDARIED - 281 
Votos - 0,83%

RONALDINHO • PA-
TRIOTA - 277 Votos - 
0,82%

MANDI SERRALHEIRO 
TOFANI • PATRIOTA - 
275 Votos - 0,82%

PRETTO MIRANDA 
CABELEIREIRO • PODE, - 
269 Votos - 0,8%

RITA MARTINEZ • PA-
TRIOTA - 266 Votos - 
0,79%

PROF. ADRIANO FON-
SECA • PT - 260 Votos - 
0,77%

ANTONIO LUIZ FIENO 
• PTC - 252 Votos - 0,75%

PROFESSOR JOÃO 
MARQUES • MDB - 248 
Votos - 0,74%

JOÃO BASSI • PATRIO-
TA - 239 Votos - 0,71%

EDISON SILVA • PA-
TRIOTA - 224 Votos - 
0,67%

MAURÍCIO CHINA • 
PATRIOTA - 215 Votos - 
0,64%

PROFESSORA MÁRCIA
• PATRIOTA - 215 Vo-

tos - 0,64%
LEO YAMAZAKI • DEM 

- 215 Votos - 0,64%
 RENATO RENECOLOR 

• SOLIDARIED - 214 Vo-
tos - 0,64%

ELIAS NEGRETE • PROS 
- 212 Votos - 0,63%

PROFESSOR  ANSELMO 
HUNGARO • PODE - 210 
Votos - 0,62%

DIDI DO CLUBE STÉFA-
NI • PATRIOTA - 210 Vo-

tos - 0,62%
LUÍS CARLOS DE JOR-

GE • PL - 207 Votos - 
0,61%

PROF. VALMIR GUAR-
DIA PARDAL • PSDB - 206 
Votos - 0,61%

SAULO CAETANO • 
PATRIOTA - 206 Votos - 
0,61%

GIULIANO CABELEIREI-
RO • MDB - 200 Votos - 
0,59%

LEO DO SAKANA • 
DEM - 197 Votos - 0,59%

SARGENTO GILSON 
ARAUJO • PSL - 197 Vo-
tos - 0,59%

LUIS CARLOS FERNAN-
DES • PODE - 193 Votos 
- 0,57%

ELISABETE BOER • 
DEM - 189 Votos - 0,56%

ZÉ MARIA • MDB - 184 
Votos - 0,55%

ROGÉRIO SANTOS • 
PATRIOTA - 183 Votos - 
0,54%

EDUARDO RANCHÃO 
CORREGO RICO • MDB - 
180 Votos - 0,53%

SAMUEL GAMA • PTB - 
180 Votos - 0,53%

DR. NETTO MENDON-
ÇA • PSL - 172 Votos, - 
0,51%

PAULO CRUZ • MDB 
-169 Votos - 0,5%

CESAR POLETTI • SO-
LIDARIED - 165 Votos - 
0,49%

DOUTOR LUCIANO DE 
CARVALHO • MDB - 152 
Votos - 0,45%

MESTRE VALCIR • MDB 
- 151 Votos - 0,45%

PROFESSORA PAULA 
CUNHA • PATRIOTA - 
150 Votos - 0,45%

NATAN BARBEIRO • 
REPUBLICAN - 149 Votos 
- 0,44%

MARCELA SUCESSO • 
DEM - 145 Votos - 0,43%

DAIANE DO SETE 
OURO • PSL  - 145 Votos 
- 0,43%

PROFESSOR MÁRCIO 
AUGELLI • SOLIDARIED - 
144 Votos - 0,43%

NELHO VENDEDOR • 
PODE - 142 Votos - 0,42%

PIU DO MUTIRÃO • RE-
PUBLICAN - 142 Votos - 
0,42%

ELIEL MENDONÇA • 
SOLIDARIED - 141 Votos 
- 0,42%

CIDINHA NOIVAS • PSL 
- 140 Votos - 0,42%

PROF. ÁUREO • SO-
LIDARIED - 139 Votos - 
0,41%

PASTOR VALDOMIRO • 
PSC - 137 Votos - 0,41%

MARIA CARMO TOSTIS 
PROFESSORA • PTC - 136 
Votos - 0,4%

ROGER IRÔNICO • PTB 
- 135 Votos - 0,4%

NARACY ZIVIANI DIAS 
NARA • REPUBLICAN - 
132 Votos - 0,39%

TIA RO ROSANA • PA-
TRIOTA - 131 Votos - 
0,39%

JUNIOR BEDIM • RE-
PUBLICAN - 130 Votos - 
0,39%

WALDIR AMBRÓSIO 
POMAROLA • PSDB - 129 
Votos - 0,38%

FABIANA SANCHEZ • 
MDB - 128 Votos - 0,38%

BIA CAMPANA • DEM - 
125 Votos - 0,37%

EDUARDO CHIERON • 
DEM- 124 Votos - 0,37%

ADRIANO DA INTER-
NAÇÃO • PSC - 121 Vo-
tos - 0,36%

BURITA • PSL - 119 Vo-
tos - 0,35%

MÁRIO DO PAPELÃO • 
PL - 114 Votos - 0,34%

MICHELETTO SOM • 
PRTB - 114 Votos - 0,34%

MARCEL BARBER • 
PSDB - 113 Votos - 0,34%

MARIA ELVIRA DO SIN-

DICATO • MDB - 110 Vo-
tos - 0,33%

LINDOMAR • PSDB - 
109 Votos - 0,32%

JOÃO LUIS • REPUBLI-
CAN - 108 Votos - 0,32%

PROFESSOR REGIS • PT 
- 108 Votos - 0,32%

PAULO DO CENTRO • 
PSD - 107 Votos - 0,32%

FÁBIO BORTOLOSSI • 
DEM - 104 Votos - 0,31%

ESEQUIEL  • PSD - 103 
Votos - 0,31%

PAULO DONADON • PL 
- 97 Votos - 0,29%

RAFAELA LIMAS • 
PATRIOTA - 96 Votos - 
0,29%

JOÃO RICARDO ADVO-
GADO • PTB - 94 Votos 
- 0,28%

KA SARGI • PSC - 89 
Votos - 0,26%

SIDNEY MAGAL • PA-
TRIOTA - 88 Votos - 
0,26%

CURISCO • PSD - 88 
Votos - 0,26%

LUIZ RINHEL • MDB - 
86 Votos - 0,26%

Antenor Brasil • PTB - 
86 Votos - 0,26%

RITA CÁSSIA • SOLIDA-
RIED - 85 Votos - 0,25%

LEITE • PSC - 84 Votos  
- 0,25%

JAIR DE CRISTO • PTC 
- 84 Votos - 0,25%

SARA MARUCCI • REDE 
- 83 Votos - 0,25%

ALEX PEREIRA • PSDB, 
- 83 Votos - 0,25%

ROSIMEIRE PROENÇA • 
PODE - 83 Votos - 0,25%

JÚLIO BATISTA COQUI-
NHO • PTC - 83 Votos - 
0,25%

EDSON BACAROLO • 
PRTB - 83 Votos - 0,25%

COÇA • REPUBLICAN - 
82 Votos - 0,24%

ALDENIR GOMES DE-
NIR • REPUBLICAN - 80 
Votos - 0,24%

SYNVAL APARECIDO 
MARIOTTO • PL - 79 Vo-
tos - 0,23%

CABO ARTIOLI • PSL - 
78 Votos - 0,23%

TIO ANDRE ZANELI • 
PSL - 78 Votos - 0,23%

FLAVIO CINTRA • PSL - 
77 Votos - 0,23%

WELTON CARVALHO • 
SOLIDARIED - 77 Votos - 
0,23%

CARLOS ALVES • PA-
TRIOTA - 75 Votos - 
0,22%

RICARDO PERRONE • 
PODE - 74 Votos - 0,22%

BATATA MECÂNICO • 
PT - 73 Votos - 0,22%

ZÉ CALHAS • PT - 73 
Votos - 0,22%

JANUÁRIO RODRIGO 
DE SOUZA • PL - 73 Vo-
tos - 0,22%

JOSÉ SANCHEZ  ZEQUI-
NHA • PODE - 72 Votos 
- 0,21%

DR ÍTALO TIMBO • 
REDE - 71 Votos - 0,21%

RODRIGO BRANCO • 
REPUBLICAN - 71 Votos - 
0,21%

PROFESSOR HENRIQUE 
• PSL - 69 Votos  - 0,2%

T U R B I N A • PTC - 68 
Votos - 0,2%

CANTOR RULIAN • 
REPUBLICAN - 68 Votos 
- 0,2%

SARGI • PT - 68 Votos 
- 0,2%

RENATA ASSIS • PSL - 
68 Votos - 0,2%

SANTIAGO RISSI • 
REDE - 68 Votos - 0,2%

LUCAS CENOURA • PSL 
- 66 Votos - 0,2%

 MI BARONE • PATRIO-
TA - 64 Votos - 0,19%

VERÔNICA ANDRADE 
• PSL - 64 Votos - 0,19%

TIAGO LASTÓRIA • 
PSL - 64 Votos - 0,19%

DITO PRETO DA MA-
LHA • REPUBLICAN - 63 

Votos - 0,19%
JANIEL FERNANDES • 

REDE - 63 Votos - 0,19%
ROBERTO DA MABE-

FRIO • PL - 61 Votos - 
0,18%

WILSON  RAMIRO • 
PTB - 60 Votos - 0,18%

TAÍSA VENERANDO • 
PTC - 59 Votos - 0,18%

NISLEI AGUIAR • DEM - 
57 Votos - 0,17%

ELISANGELA RIGLER • 
PTB - 57 Votos - 0,17%

NILSON DA FARMÁCIA 
• PSD - 56 Votos - 0,17%

RICARDO CUBA • PSDB 
- 56 Votos - 0,17%

IZILDA COSTA • PODE 
- 55 Votos - 0,16%

JOICE MELLO • REPU-
BLICAN - 55 Votos - 0,16%

NATANAEL MOURA • 
PSL - 55 Votos - 0,16%

PAULINHO • PTC - 50 
Votos - 0,15%

BRENO DA ENOKI PRE-
SENTES • PODE - 50 Vo-
tos - 0,15%

PROFª MARA SANCHEZ 
• PL - 49 Votos - 0,15%

FERNANDO PEIXINHO 
• REDE - 49 Votos - 0,15%

KERSTEN • PSL - 48 Vo-
tos - 0,14%

JOÃO PAULO • PTC - 
48 Votos - 0,14%

JOICE BRONZE • PODE 
- 47 Votos - 0,14%

SUELI ALCIDES DA AM-
BULÂNCIA • PL - 46 Vo-
tos - 0,14%

CARINA MARQUES • 
PL - 46 Votos - 0,14%

TAILANA NASCIMEN-
TO • DEM - 46 Votos - 
0,14%

CELINHA • REDE - 44 
Votos 0,13%

MEU QUERIDO • REDE, 
44 Votos - 0,13%

DANER SORVETERIA 
SOL DE VERÃO • SOLIDA-
RIED - 44 Votos - 0,13%

GASPARINO • REPUBLI-
CAN - 43 Votos - 0,13%

TONINHO GÁS • PL - 
42 Votos - 0,12%

PEDRÃO DO PASTEL • 
PSD - 42 Votos - 0,12%

LUIZ TAPECEIRO • 
DEM - 42 Votos - 0,12%

JÚNIOR LUCENTE • 
PODE - 42 Votos - 0,12%

ELIEL VIEIRA • PSDB - 
42 Votos - 0,12%

MARGO • DEM - 40 Vo-
tos - 0,12%

ODAIR JOSÉ • PATRIO-
TA - 39 Votos - 0,12%

TAMMY PIMENTA • 
REDE - 39 Votos - 0,12%

CRISTINA BELODI • 
PSC - 37 Votos - 0,11%

RENATA DE PAULA • 
DEM - 37 Votos - 0,11%

PELÉ • SOLIDARIED - 
37 Votos - 0,11%

RICARDO MICIANO • 
PTB - 37 Votos - 0,11%

TURCO DO CARVÃO • 
DEM - 37 Votos - 0,11%

JÉSSICA XAVIER • RE-
PUBLICAN - 37 Votos  - 
0,11%

FIELEM DE LUZITÂNIA 
• PODE - 37 Votos - 0,11%

ROSELI PEREIRA • PSL - 
36 Votos - 0,11%

ADEMAR DEDÃO • PL - 
36 Votos - 0,11%

PAULINHO MOTORIS-
TA  • REDE - 35 Votos - 
0,1%

CARLINHOS • PODE - 
35 Votos - 0,1%

GUSTAVO • PSC - 35 
Votos - 0,1%

 PROFESSOR ALAOR • 
PRTB - 34 Votos - 0,1%

GALO • MDB - 34 Vo-
tos - 0,1%

SARGENTO GUSTIM • 
PATRIOTA - 33 Votos - 
0,1%

VALERIA • PRTB - 33 
Votos - 0,1%

MÁRCIA DA USINA • 
MDB - 31 Votos - 0,09%

LUIS PAULO MARTINS 

• PT - 31 Votos - 0,09%
JHON MACHADO • 

REDE - 31 Votos - 0,09%
FRAN DA LGBT • 

AVANTE - 31 Votos - 
0,09%

GEL FESTA • PSL - 30 
Votos - 0,09%

VALÉRIA MANDUCA • 
PATRIOTA - 29 Votos - 
0,09%

CRISLAINE FERNAN-
DES • PRTB - 29 Votos - 
0,09%

RICARDO KENDI • PSC 
- 29 Votos - 0,09%

JANAINA CRISTINA 
CONTARIM • PTC - 29 
Votos - 0,09%

MARCINHA • PT - 29 
Votos - 0,09%

PATRICIA FERRAZ LOI-
RA • REDE - 28 Votos 
0,08%

DANIEL PEREIRA • 
REDE - 28 Votos - 0,08%

ADÃO BENTO DAMA-
ZIO • PL - 27 Votos - 
0,08%

 PROFESSORA MOE-
MA • PODE - 26 Votos - 
0,08%

ALESSANDRA VENÂN-
CIO • REPUBLICAN - 26 
Votos - 0,08%

TIO CHIM • REDE - 25 
Votos - 0,07%

Silvia Ribeiro • PTB - 
25 Votos - 0,07%

TIAGO RISSI • PRTB - 
25 Votos - 0,07%

MARISSA PENTEADO • 
PSDB - 25 Votos - 0,07%

DR VALDIR • PSL - 24 
Votos - 0,07%

SUELÍ ROCHA • PL - 24 
Votos - 0,07%

CHICO FACCO • PTC, - 
24 Votos - 0,07%

ZÉ GALO VARISTÂO • 
PRTB - 24 Votos - 0,07%

PROFESSORA NANA • 
REDE - 24 Votos - 0,07%

MARCINHO DE LUCCA 
• PSD - 24 Votos - 0,07%

BETÃO • REDE - 24 Vo-
tos - 0,07%

KEILA SILVA • PSDB - 
24 Votos - 0,07%

BENEDITO CELSO 
QUADROS • PTB - 23 Vo-
tos - 0,07%

PEDRO LESSI • PL - 23 
Votos - 0,07%

AGUINALDO GUI • SO-
LIDARIED - 23 Votos  - 
0,07%

PROFESSOR ROBER-
TO • REDE - 22 Votos - 
0,07%

LUCIANO GALLO • 
PTB - 22 Votos - 0,07%

 PAULINHO PENARIOL 
• PSC - 22 Votos - 0,07%

ARIBULL • PSC - 21 Vo-
tos - 0,06%

 CRISTINA MARTINS • 
PTB - 21 Votos - 0,06%

ANAMY FREIRE • PSDB 
- 21 Votos - 0,06%

KELLY MARTINS • PT - 
21 Votos - 0,06%

FERNANDA BETIOLI • 
MDB - 21 Votos - 0,06%

MIGUEL BAHIA • PSD - 
20 Votos - 0,06%

JANICE FIGUEIREDO 
• AVANTE - 19 Votos - 
0,06%

EDECIR DA LOTÉRICA 
• PSDB - 19 Votos - 0,06%

NICE AUGUSTO • SO-
LIDARIED - 19 Votos - 
0,06%

DENIS VIDROS • PODE 
- 19 Votos - 0,06%

EDUARDO TOFANELLI 
• DEM - 19 Votos - 0,06%

ANDRE LUIZ • PSC - 19 
Votos - 0,06%

RAFAEL CABRAL  • 
PRTB - 19 Votos - 0,06%

ANTONIO ADVOGADO 
• PSD - 19 Votos - 0,06%

EDINA PENNA BELAR-
MINO • PL - 18 Votos - 
0,05%

ANA CAROLINA • PTC 
- 18 Votos - 0,05%

DANIELE BOLTEN • 

PSC - 18 Votos - 0,05%
SANDRA DE JESUS • 

PODE - 18 Votos - 0,05%
ANTONIO ALVES • PL - 

17 Votos - 0,05%
VANIA DO KIXODÓ • 

SOLIDARIED - 17 Votos - 
0,05%

EMILIO RONDON • PL 
-17 Votos - 0,05%

DEBORAH AWAD • PL - 
17 Votos - 0,05%

EDVALDO SANTOS • 
REDE - 17 Votos - 0,05%

JOÃO ROQUINHO • PL 
- 16 Votos - 0,05%

EUGENIO FERREIRA • 
PT - 16 Votos - 0,05%

RENATINHO CORINGA 
• PSL - 16 Votos - 0,05%

 MÁRCIO LUIS RIBEIRO 
• PTB - 16 Votos - 0,05%

 GEIZE • PSL - 16 Votos 
- 0,05%

 DONA ODETE • PT - 
15 Votos - 0,04%

 MARIA JOSE FILARDI 
• MDB - 15 Votos - 0,04%

MARIA DO TICÃO • 
PSDB - 15 Votos - 0,04%

LUIS ELETRICISTA • 
REDE - 15 Votos - 0,04%

DANIEL ALVES • PSDB 
- 15 Votos - 0,04%

POUCA ROUPA • PT - 
14 Votos - 0,04%

CARLOS EDUARDO DE 
PAULA • PT - 14 Votos - 
0,04%

JOSI • PT - 14 Votos  - 
0,04%

SUELI CASAGRANDE • 
SOLIDARIED - 13 Votos - 
0,04%

ADRIANA GATO PRE-
TO • SOLIDARIED - 13 
Votos - 0,04%

QUEIROZ • PODE - 13 
Votos - 0,04%

RUBENS RAMOS NAR-
RADOR RODEIO • AVAN-
TE - 13 Voto - 0,04%

TIÃO LUZ  • PSD - 12 
Votos - 0,04%

TATU BOIADEIRO • 
AVANTE - 12 Votos - 
0,04%

MAURINHA • REPUBLI-
CAN - 12 Votos - 0,04%

DEISE MENDES • SO-
LIDARIED - 12 Votos - 
0,04%

CLEIDE SILVA • PSD - 
12 Votos - 0,04%

SILVINHA HOMEM • 
PSC - 11 Votos - 0,03%

MARIA FORMIGÃO • 
PTC - 11 Votos - 0,03%

BARBOSA CONSTRU-
ÇÕES • PTC - 11 Votos  
- 0,03%

BIA VEIGA • PSD - 11 
Votos - 0,03%

ANA CLÁUDIA MIRAN-
DA • PSC - 11 Votos - 
0,03%

PROFESSOR BRUNO • 
PODE - 11 Votos - 0,03%

VANESSA EFFORI • 
MDB - 11 Votos - 0,03%

CARLOS AUGUSTO PE-
REIRA • PL - 10 Votos - 
0,03%

DANILO SATIN • MDB 
- 10 Votos - 0,03%

ANA PAULA CHAGAS • 
PTB - 10 Votos - 0,03%

MARIA CARLA CRUZ • 
PTB - 10 Votos - 0,03%

CRISTINA TININHA • 
SOLIDARIED - 9 Votos - 
0,03%

CRISTIELI CUIDADO-
RA • PSC - 9 Votos - 
0,03%

NERLI QUIRINO  • PSD 
- 8 Votos - 0,02%

ZENIRA DO CÓRREGO 
RICO • REDE - 8 Votos - 
0,02%

 ALEXANDRA VON GAL 
• PSD - 8 Votos - 0,02%

 FRANCINE MANICURE 
• PSDB - 8 Votos - 0,02%

 SIDNEI ARMINDO • 
REDE - 7 Votos - 0,02%

 PATY TRANÇAS • PSC, 
- 5 Votos - 0,01%

 ROBSON ESPANHOL • 
PTC - 3 Votos - 0,01%
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Dia de Doar 2020 – Jaboticabal

Precauções que todo o consumidor 
deve tomar na Black Friday

O QUE É?
O Dia de Doar é um 

movimento global de 
doação que impacta a 
comunidade e trans-
forma o modo como as 
pessoas pensam e falam 
sobre doação. O Dia de 
Doar promove a cultura 
da doação e da genero-
sidade. Ele conecta ins-
tituições e indivíduos 
que se identificam com 
a causa defendida pe-
las organizações da so-
ciedade civil, por meio 
da doação. No Brasil, a 
ABCR – Associação Bra-
sileira de Captadores 
de Recursos organiza e 
lidera esta mobilização.  
É importante ressaltar 
que todo ato de genero-
sidade conta! Este ano, 
no dia 01 de dezembro, 
a doação ocorrerá de 
diversas maneiras, des-
de uma contribuição fi-
nanceira para causa ou 
entidade de sua prefe-
rência, até a doação de 
suprimentos e da práti-
ca de um ato de solida-
riedade. Enfim, são inú-
meras as maneiras de se 
demonstrar a generosi-
dade.

EM JABOTICABAL
Em 2020, ocorrerá o 

1º Doa Jaboticabal! São 
17 organizações sociais 
da cidade unidas pela 
causa maior de ajudar 
pessoas que precisam, 

Mayara Mariano*
 
A Black Friday é po-

pularmente conhecida 
como um evento, que 
ocorre geralmente na 
última semana de no-
vembro, e tem como 
chamariz a oferta de 
produtos e serviços 
com preços atrativos. 
No entanto, é importan-
te que os consumido-
res estejam atentos nas 
propagandas engano-
sas e, principalmente, 
reconhecer seus direi-
tos para não caírem nas 
famosas “pegadinhas”.

 
Dentre os principais 

cuidados que o consu-
midor deve tomar está 
a pesquisa de preços 
em vários estabeleci-
mentos. O ideal é o con-
sumidor, se possível, 
em datas anteriores ao 
evento, realizar uma 
pesquisa completa de 
valores do produto ou 

entre elas crianças e 
adolescentes, pessoas 
em serviço de acolhi-
mento institucional, 
pessoas com deficiên-
cias, pessoas em trata-
mento contra o câncer, 
entre outras pessoas 
vulnerabilizadas econo-
micamente, muitas em 
decorrência do estado 
de calamidade pública 
decorrente da Pande-
mia. 

Participando da Cam-
panha, você estará aju-
dando as entidades: SE-
CIV - “Educandário Lar 
do Caminho”, Recanto 
Menina, CEVER - Centro 
Vicentino Educacional 
e Recreativo Nossa Se-
nhora Aparecida, Cre-
che Maria do Carmo de 
Abreu Sodré, Casa da 
Criança “Dr. Luiz Gon-
zaga de Oliveira Costa”, 
ASINCAJO - ONG “Amor 
Solidário”, AAPROCOM 
- S.O.S Esperança, ONG 
Fênix, ECOE – Comuni-
dade Cristã, Paróquia 
Nossa Senhora de Lur-
des, Casa Maria, AB-
CDOWN, ACC - Olhos da 
Alma, APAE, APÁS, SO-
BECCAN e Fundo Social 
de Solidariedade. 

COMO VOCÊ PODE 
AJUDAR?

Além de contribuir 
com a causa de sua es-
colha, você também 
pode ajudar incenti-

vando outras pessoas a 
compartilhar bondade e 
serem generosas duran-
te esse período:

Curta e compartilhe 
os posts das redes so-
ciais das entidades so-
bre o Dia de Doar.

Poste em sua rede so-
cial um ato de generosi-
dade que realizou.

Utilize as hashtags 
#DoaJaboticabal e #Do-
arSemFronteira.

Verifique se alguém 
próximo a você precisa 
de algum tipo de ajuda 
e a ofereça.

Faça um post em suas 
mídias sociais sensibili-
zando pessoas a serem 
generosas e compartilhe 
uma mensagem sobre o 
porquê você contribui.

Reúna sua família, 
amigos, vizinhos e pes-
soas conhecidas. Arreca-
de roupas, brinquedos, 
alimentos, produtos de 
limpeza, álcool em gel, 
cadeira de rodas, arma-
ção de óculos, sulfite 
A4, Caneta esferográfi-
ca, copos descartáveis, 
sacos de lixo, materiais 
de construção e ou-
tros produtos que você 
não utiliza e doe para a 
Campanha.

A Campanha também 
estimula a Doação de 
Sangue e de Medula Ós-
sea no Hemocentro de 
Ribeirão Preto, impres-
cindível para salvar vi-

das!
Se você é proprietá-

rio de uma empresa: 
doe produtos de sua 
empresa à Campanha, 
faça uma ação voluntá-
ria, estimule seus fun-
cionários a arrecadar 
doações, mobilize seus 
fornecedores a se enga-
jarem na Campanha e 
divulgue em suas redes 
sociais.

PONTOS DE ARRECA-
DAÇÃO DE DOAÇÕES

Tiro de Guerra – TG 
02-018 - Av. Mal Deodo-
ro, 998 – Centro.

2° Companhia do 43° 
Batalhão da Polícia Mili-
tar – Av. Antonieta Alei-
xo de Souza, 70 – Jardim 
Morumbi.

Fundo Social de Soli-
dariedade – Av. do Car-
mo, 242 – Centro.

Estação de Bombeiros 
de Jaboticabal - Av. Car-
los Berchieri, 1447-1621 
– Cidade Jardim.

Rotary Club/Interact 
– R. Santo André,640 – 
Nova Jaboticabal – So-
mente no dia 01/12, das 
10h00 às 12h00 e das 
14h00 às 17h00.

Para saber mais sobre 
o Dia de Doar, entre em 
contato com as entida-
des citadas, via telefone 
e redes sociais ou aces-
se o site: www.diadedo-
ar.org.br.

Cada pessoa tem um 
potencial doador incrí-
vel!

Cada pessoa faz o seu 
Dia de Doar!

Cada pessoa é capaz 
de transformar a vida 
de sua comunidade!

Jaboticabal é uma ci-
dade solidária! Conta-
mos com todos vocês!

               Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal 
 

                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br 
 

 

               Fone/Fax: (16) 3202-5355 / 3202-4583 
 
 

                 Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991 
           _________________________________________________________________________________________________ 

 
Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160 

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO 
 
 
               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro,  
FAZ SABER a todos  os seus associados, que fará realizar no dia 26 de 
Novembro de 2.020, na sede da Entidade Sindical, às 17:00 horas em primeira 
convocação, e às 18:00 horas em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, para tratar da seguinte:   
 

PAUTA   DO   DIA 
 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  DA PROPOSTA  ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2.021. 
 
               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Imprensa local e afixado em todos 
os locais de trabalho dos Servidores Públicos Municipais e demais locais de 
costumes. 

Registre-se e Cumpra-se. 
 

Jaboticabal, 17 de Novembro de 2020. 
 

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente do SFPMJ 

 
Recebí o original para ser publicado no “Jornal A GAZETA”, na Edição  
 
nº_________________, no dia _________ Novembro de 2.020. 
 
Recebido em________de  Novembro de 2.020. 
 
Assinatura do responsável:___________________________________  

serviço para verificar, 
se de fato, a empresa 
ofertante está pratican-
do os descontos anun-
ciados.

 
Caso o consumidor 

identifique que o pro-
duto anunciado no Bla-
ck Friday está com o 
mesmo preço das pes-
quisas realizadas an-
teriormente, poderá 
considerar a chamada 
maquiagem de preços 
e acionar o estabeleci-
mento por descumpri-
mento das disposições 
contidas no Código de 
Defesa do Consumidor.

Segundo o Código de 
Defesa do Consumidor, 
a prática de estabeleci-
mentos comerciais de 
maquiar os preços é 
considerada propagan-
da enganosa, passível 
de penalidades.

 
Outra importante pre-

caução que o consumi-
dor deve tomar é com 
relação às lojas virtu-
ais. Em compras virtu-
ais, o consumidor deve 
pesquisar se a loja em 
que está comprando é 
séria no mercado. Para 
evitar golpes, o consu-
midor deve se atentar 
com preços extrema-
mente abaixo do prati-
cado. Isso porque mui-
tas empresas inidôneas 
aproveitam a época do 
Black Friday para enga-

nar os consumidores.
 
Outro aspecto de 

grande relevância é ve-
rificar se a oferta não se 
trata de produtos com 
defeitos. Vale destacar 
que algumas empresas 
colocam à venda pro-
dutos com pequenas 
avarias sem, no entan-
to, informar claramen-
te ao consumidor. Caso 
isso ocorra, o estabele-
cimento deve informar 
prévia e claramente a 
avaria do produto. Por 
outro lado, se o con-
sumidor não foi clara-
mente informado so-
bre possível defeito do 
produto, é assegurado 
o direito de reparação 
em até 30 dias. Em caso 
do produto não ser de-
vidamente reparado, o 
consumidor possui o 
direito de exigir a tro-
ca por um produto em 
perfeitas condições, a 
devolução integral do 
valor ou o abatimento 
proporcional ao preço.

 
Importante ainda 

destacar que compras 
efetuadas fora do esta-
belecimento físico po-
dem ser canceladas em 
até sete dias após o re-
cebimento do produto, 
mesmo sem apresentar 
qualquer defeito.

 
Por fim, é de extre-

ma importância que os 

consumidores exijam 
que os produtos sejam 
vendidos exatamente 
como anunciados. Caso 
os estabelecimentos 
descumpram a legis-
lação consumerista, o 
consumidor lesado po-
derá acionar a Justiça 
ou recorrer ao Procon 
para o cumprimento da 
legislação.

*Mayara Rodrigues 
Mariano é advogada e 
sócia do escritório Ma-
riano Santana Advoga-
dos

“Este livro visa o desenvolvimento pessoal e profis-
sional das pessoas que buscam o sucesso de maneira 
sustentável, sucesso este não só na carreira profis-
sional, mas na vida pessoal, na saúde física e men-
tal. Trata-se de uma tese evolutiva tendo como base 
as melhores obras dos maiores autores mundiais em 
administração, finanças, psicologia, direito, gestão, 
dentre outras matérias. Uma compilação seleta e dis-
tinta que chegou a uma palavra que pode mudar o 
seu destino”.

DEDICATÓRIA
Escrever uma dedicatória não é uma tarefa tão fácil, 

pois possuo pessoas que amo e admiro muito e não 
seria justo citar apenas pessoas A, B ou C. Primei-
ro, gostaria de fazer uma dedicatória mais abrangente. 
Quero dedicar essa peça a todos os jovens que pos-
suem sonhos pela frente. Sonhos grandes ou peque-
nos, o que importa é que não deixem de sonhar. (Nota 
do Autor)
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Aumenta a representatividade feminina na Câmara 
de Jaboticabal para a próxima Legislatura

Pela primeira vez 
na história da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal, uma mulher 
liderou a votação 
para uma cadeira no 
Legislativo jabotica-
balense. Dra. Andréa 
Delegada (PSC) foi 
eleita com 820 vo-
tos. É ela, inclusive, 
que deverá presidir 
a sessão de posse 
dos eleitos para os 
cargos de prefeito, 
vice-prefeito e vere-
adores no dia 1º de 
janeiro de 2021, con-
forme manda o Re-
gimento Interno da 
Casa.

O número de mu-
lheres eleitas para a 
próxima Legislatura 
(2021-2024) também 
aumentou, passando 
de uma, na atual le-
gislatura, para três 
cadeiras. Além de 
Dra. Andréa, foram 
eleitas Professora 
Paula (PT), com 676 
votos, e Renata Assi-
rati (PSC), com 647. 

Apesar do aumen-
to da representati-
vidade delas na Câ-
mara de Jaboticabal, 
a proporção ainda é 
baixa se comparado 
ao número de cadei-
ras (13) e a porcen-
tagem de mulheres 
eleitoras do municí-
pio (dos 54.664 elei-
tores aptos a votar, 
53,4% são mulheres). 
Mesmo sendo maio-
ria no eleitorado, o 
mesmo não aconte-
ce nas candidaturas. 
De acordo com da-
dos do TSE, no ge-
ral, – englobando os 
cargos para o Execu-
tivo e o Legislativo 
– 67,6% dos candida-
tos foram homens, 
enquanto 32,4% mu-
lheres, ou seja, 200 
candidatos e apenas 
96 candidatas.

Por outro lado, da-
dos do TSE mostram 
um aumento no nú-
mero de candida-
tas se comparado a 
2016, que passou 
de 64 mulheres para 

96 neste ano. Para 
a vereadora eleita 
Dra. Andréa Delega-
da, campeã de votos 
no município nessas 
eleições, esse au-
mento da participa-
ção feminina no Le-
gislativo deve servir 
de incentivo a outras 
mulheres a entrar na 
vida pública. 

“Achei sensacional 
que nesse ano 2020 
três mulheres foram 
eleitas, e por muito 
pouco não tivemos 
mais uma a ocupar 
outra cadeira no nos-
so Legislativo [em 
referência a Val Bar-
bieri, do PRTB]. Pen-
so ser extremamen-
te importante uma 
participação maior 
da mulher na polí-
tica, pois somente 
assim conseguire-
mos implantar mais 
políticas públicas 
no nosso município 
a partir das nossas 
visões. Quando uma 
mulher ocupa espa-
ço, seja na política, 
ou na vida pública, 

ou na comunidade, 
ela acaba incentivan-
do outras mulheres 
a também ocupa-
rem. Espero que as-
sim como ocorreu na 
nossa cidade e em 
algumas outras, pos-
sa ser alastrado nos 
demais municípios 
do nosso país... O 
representante do Le-
gislativo precisa ter 
olhar voltado para a 
população como um 

todo, seja mulher, 
negro LGBTQI+, ido-
sos, crianças e ado-
lescente, etc”, pon-
tuou Dr. Andréa.

A sessão de posse 
acontece no dia 1º 
de janeiro de 2021, 
às 10 horas, no Palá-
cio Ângelo Berchie-
ri, com restrição de 
presença em ple-
nário por conta de 
medidas sanitárias 
de enfrentamento 

à pandemia da CO-
VID-19. A solenidade 
será transmitida ao 
vivo pela WEBTV da 
Câmara, com acesso 
disponível pelo site 
do Legislativo (www.
jaboticabal.sp.leg.
br), portal de vídeos 
(tv.camarajabotica-
bal.sp.gov.br) e tam-
bém pelo canal da 
Câmara no YouTube 
(WEBTV CMJabotica-
bal).

Cinco novatos tomam posse dia 1º de janeiro de 2021 na 
Câmara Municipal de Jaboticabal - Confira todos os eleitos
A Câmara Municipal 

de Jaboticabal terá cin-
co novos rostos a par-
tir de 1º de janeiro de 
2021. Isso porque, Gre-
gorio Casagrande (SOLI-
DARIEDADE), Professor 
Jonas (REPUBLICANOS), 
Professora Paula (PT), 
Renata Assirati (PSC) e 
Ronaldinho (PATRIOTA) 
passam a exercer seus 
primeiros mandatos a 
partir do primeiro dia 
do ano.

Dos atuais, cinco 
conquistaram a re-
eleição: Beto Ariki 
(PTC), Daniel Rodri-
gues (PSDB), Dr. Edu 
Fenerich (MDB), Pau-
lo Henrique Advoga-
do (PATRIOTA) e Pepa 
Servidone (DEM). Ou-
tros três voltam a ga-
rantir uma cadeira no 
Legislativo jabotica-

balense. É o caso da 
vereadora eleita com 
o maior número de 
votos no pleito de 15 
de novembro, Dra. An-
dréa Delegada (PSC), 
além dos vereadores 
eleitos Gilberto de Fa-
ria (MDB) e Dr. Mauro 
Cenço (PODE).

A sessão de posse 
acontece no dia 1º de 
janeiro de 2021, às 10 
horas, no Palácio Ânge-
lo Berchieri, com res-
trição de presença em 
plenário por conta de 
medidas sanitárias de 
enfrentamento à pande-
mia da COVID-19. A so-
lenidade será transmiti-
da ao vivo pela WEBTV 
da Câmara, com acesso 
disponível pelo site do 
Legislativo (www.jabo-
ticabal.sp.leg.br), por-
tal de vídeos (tv.cama-

rajaboticabal.sp.gov.br) 
e também pelo canal 
da Câmara no YouTube 
(WEBTV CMJaboticabal).

Confira abaixo o re-
sultado da votação 
(Fonte: TSE) 

 
Dra Andrea Delega-

da (PSC) - 820 votos - 
2,44%;  

Professora Paula Faria 
(PT) - 676 votos - 2,01%;  

Gilberto de Faria 
(MDB) - 668 votos - 
1,98%;  

Daniel Rodrigues 
(PSDB) - 666 votos - 
1,98%  

Renata Assirati (PSC) - 
647 votos - 1,92%; 

Pepa Servidone (DEM) 
- 645 votos - 1,92%; 

Doutor Edú Feneri-
ch (MDB) - 611 votos - 
1,82%;  

Beto Ariki (PTC) - 542 

votos - 1,61%;  
Dr. Mauro Cenço 

(PODE) - 492 votos - 
1,46%;  

Professor Jonas (Re-

publicanos) - 436 votos 
- 1,30%;  

Paulo Henrique Ad-
vogado (Patriota) - 435 
votos - 1,29%;  

Gregório Casagrande 
(Solidariedade) - 356 
votos - 1,06%;  

Ronaldinho (Patriota) 
- 277 votos - 0,82%;


