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Jaboticabal vence na estreia da Copa Record 2019
Após o revés na aber-

tura da Liga SBT de Fut-
sal, Jaboticabal conse-
guiu uma boa vitória 
na primeira rodada da 
Copa Record, que acon-
teceu na noite de quin-
ta-feira (26), no Ginásio 
Municipal de Esportes.

A equipe local ven-
ceu Terra Roxa por 2 a 
0 com gols de Gatuso e 
Nelsinho. “Os últimos 
meses de 2019 serão de 

ESPORTE
Futsal de Jaboticabal estreia na Liga SBT

A equipe de Futsal 
de Jaboticabal com um 
novo desafi o pela frente. 
No Ginásio Municipal, a 
equipe estreia na 1ª edi-
ção da Liga SBT. A equipe 
local enfrentou a cidade 
vizinha de Taquaritinga.

“Mais uma vez nossa 

Jogo aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes, às 20h30

torcida foi convocada 
para fazer a diferença na 
partida. Nossos meninos 
estão prontos, motivados 
e esse apoio foi funda-
mental para que a equipe 
alcançasse os seus objeti-
vos”, diz o presidente da 
Fundação de Amparo ao 

CULTURA
Exposição “Ser Naïf” prossegue no Museu Histórico
A exposição itinerante 

“Ser Naif” continua até 
6 de outubro no Museu 
Histórico “Aloísio de Al-
meida”. O evento apre-
senta 24 trabalhos dos 
artistas plásticos Con 
Silva, de Batatais, e Blan-
co Castro, de Jabotica-
bal. 

Obras apresentam estilo de artistas sem formação acadêmica sistemática

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétri-
cas e Telefônicas LTDA. está abrindo 
processo seletivo para portadores de Ne-

cessidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1002199-56.2015.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Priscila Gisele Roque, 
Brasileiro, CPF 223.226.848-99, com endereço à Rua Santos Dumont, 834, Vila Tiberio, CEP 14050-060, Ribeirão Preto - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando, em síntese, que o Exequente 
é credor da Executada da quantia de R$ 25.816,74 (vinte e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), 
inerente ao saldo devedor da inclusa Cédula De Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal - N° 348/259.958.910, emitida em 16 de maio 
de 2014, com valor liberado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para pagamento em 40 (quarenta) parcelas de R$ 707,13 (setecentos 
e sete reais e treze centavos), vencendo a primeira parcela em 16/06/2014 e a ultima parcela em 16/09/2017. O Exequente tentou, 
pelas vias extrajudiciais e legais, o recebimento amigável de seu crédito, não logrando êxito, todavia. Encontrando-se o(a) 
executado(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
dívida especificada na inicial no valor de R$ 32.979,01 (cálculo atualizado em maio/2019) devidamente atualizada, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento. O(a) executado(a) deverá ficar ciente de que, 
nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral do débito, no prazo declinado, os honorário 
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registrese, também, a possibilidade de opor embargos à execução, distribuídos 
por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 
231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor total executado, poderá requerer o parcelamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de um por cento ao mês, ficando advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou o inadimplemento das parcelas, poderá 
acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. 
Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo apresentados embargos à execução, o(s) réu(s) será(ão) considerado(s) 
revel(is), caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 27 de agosto de 2019 K-21e28/09

Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0004698-88.2019.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Ja-
boticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Bruno Dos Santos Demore, Brasilei-
ro, Solteiro, Bancário, RG 45584458-1, CPF 321.085.708-37, com endereço à Rua Jose de Jesus Marconato, 191, Jardim Nova Aparecida, 
CEP 14883-330, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Cooperforte Coop. Econ. 
Cred. Mutuo Funcionarios Instit. Financ. Pub. Federais Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, 
IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do pre-
sente edital, pague a quantia de R$ 37.191,21, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advo-
catícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Pro-
cesso Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executa-
do, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afi-
xado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 05 de setembro de 2019 K-28/09e05/10

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

alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 23/09/2019 das 15h28 às 19h33. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

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

telefones fixos da localidade de Agulha tiveram seu funcionamento prejudicado no 

dia 20/09/2019 das 12h10 às 17h29. Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes 

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

Comunicado

“Além da exposição do 
trabalho singular desses 
dois grandes artistas, 
o projeto também ofe-
receu uma ofi cina que
apresentou mais deta-
lhes sobre esse estilo,”
lembra o diretor de Cul-
tura, José Mário de Oli-
veira.

muitas emoções para 
os amantes do futsal. 
Nossos meninos fi ze-

ram uma grande parti-
da e, agora, a prepara-
ção continua de olho 

nas próximas rodadas”, 
diz o presidente da FAE, 
Fábio Bortolossi.

Esporte, Fábio Bortolossi.
Taça Record - Na quin-

ta-feira (26), a equipe 
estreou na Taça Record 
contra Terra Roxa. O jogo 
também aconteceuno 
Ginásio de Esportes, às 
20h30 com entrada fran-
ca. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 198, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 - concede, a pedido do funcionário 
HOMERO MARCIANO DA SILVA, lotado no Departamento de Administração, Licença 
Prêmio em gozo, de 01 a 15/10/2019, referente ao 2º período aquisitivo (29/12/2002 
a 28/12/2007).

C O N V I T E

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal, de 
acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe 
sobre a transparência na gestão iscal, CONVIDA a população de Jaboticabal para 
AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto de Lei nº 257/2019, que 
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercí-
cio inanceiro de 2020 e dá outras providências - LDO. (O texto do projeto de lei, com 
os anexos, está disponível para análise no site: www.jaboticabal.sp.leg.br)

Data: 02 de outubro de 2019 (quarta-feira) 
Horário: 19h.
Local: Câmara Municipal de Jaboticabal - Rua Barão do Rio Branco, nº 765

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: TMO - Organização Administrativa Empresarial Pública e Privada Ltda. 
FUNDAMENTO: Convite nº 07/2014
OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato celebrado entre as partes, por no 

máximo 04 (quatro) meses  em face das justiicativas que seguem junto ao Termo de 
Aditamento.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 41.173,56 (quarenta e um mil, cento 
e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 28/08/2019

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2019

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 6.947.630,03 2,72 7.089.672,36 2,69 7.375.164,18 2,67

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 14.527.326,39 5,70 15.001.694,29 5,70 15.718.644,62 5,70

Limite Legal (art. 20) 13.762.730,29 5,40 15.791.257,15 6,00 16.545.941,71 6,00

Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades:

252.646,35

Serviços de Terceiros                       
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno

Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  31 de agosto  de 2019.

Uilson José de Miranda

Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

445.895,98

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    254.865.375,35 263.187.619,18

Exercício anterior

Exercício atual

    Aplicações Financeiras

Subtotal

0,00

445.895,98

    Bancos – C/Movimento 252.646,35445.895,98

% RCL

275.765.695,22

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

R$

0,00

Inscrição de Restos a Pagar:

     Processados

     Não Processados

R$

Zacarias e Isabel eram 
casados há muitos anos, 
eram justos e viviam 
andando sempre na 
presença de Deus, sem 
transgredir qualquer 
mandamento do SE-
NHOR, mas não tinham 
fi lhos, até que um dia, 
quando Zacarias estava 
oferecendo incenso e o 
povo estava do lado de 
fora orando, o anjo do 

Pr. Anastácio Martins

ERAM AMBOS
SENHOR lhe apareceu e 
disse: Zacarias, suas ora-
ções foram ouvidas. Ele 
se assustou muito, fi cou 
pensando o que esta-
va acontecendo, porque 
dos anos que ele servia 
ao SENHOR, ali, nun-
ca tinha visto algo tão 
maravilhoso. Aquilo foi 
muita coisa para ele. Mas 
como Deus sempre tem 
os seus propósitos e os 
seus meios de nos sur-
preender, aquele era o 
melhor momento de sua 
vida. Ele fi cou tão perple-
xo que não conseguia fa-
lar nada. Por isso é muito 
importante  você nunca 
desistir da oração. Quan-
do você pensa que Deus 
esqueceu ou que a res-

posta esta demorando, 
não acredite, porque é o 
inimigo tentando fazer 
você desistir da benção 
e retroceder. Seja perse-
verante no seu objetivo. 
Quando menos você es-
perar, Deus vai te sur-
preender com bênçãos 
que você nunca sonhou 
ou imaginou. Lembre-
-se que tudo tem o seu
tempo. Deus já determi-
nou o tempo certo para
você ser abençoado. Faça
como Zacarias, mesmo
não tendo a bênção, nun-
ca desanimou de servir
ao SENHOR. Ele e a espo-
sa fi caram fi rmes fazen-
do a vontade de Deus,
sem reclamar ou fi car im-
paciente. E no fi nal am-

bos receberam a maior 
benção da vida. O fi lho 
que eles tiveram foi João 
Batista, que preparou o 
caminho para o Nosso 
SENHOR e Salvador Jesus 
Cristo. Deus vai fazer 
algo Especial na sua vida. 
(Lucas 1:5). Esta é a mi-
nha oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Feira 
e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE 
FÉ: (016) 991150602.      

Pit Stop leva informação aos motoristas 
durante Semana do Trânsito

Ação aconteceu na região central de Jaboticabal
Como parte da Sema-

na Nacional de Trân-
sito, o DTT organizou 
nos dias 19 e 20 de se-
tembro uma atividade 
na esquina da Rua Ben-
jamin Constant com a 
Rua Rui Barbosa. O ob-
jetivo foi levar informa-
ção aos motoristas que 
passaram pelo local. 

Além das equipes do 
DTT e Polícia Militar, 
dois atores devidamen-

te trajados abordaram 
os motoristas nos semá-
foros, reforçando sobre 
as leis de trânsito mais 
infringidas. “Usamos 
uma ação lúdica para 
enfatizar a importân-
cia de cumprir o Código 
Brasileiro de Trânsito. 
O retorno por parte da 
população não poderia 
ter sido melhor”, diz 
o diretor de Trânsito e
Transportes, Rodrigo 

Gírio.
Na quarta-feira (25), 

os agentes de trânsi-
to realizaram na Esco-
la Poligenes uma ação 

educativa envolvendo 
alunos e professores. 
Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-
1210.

Prefeitura reinicia reforma do Laboratório Municipal
Foi reiniciada a refor-

ma completa do Labora-
tório Municipal de Aná-
lises Clínicas. O projeto 
prevê total adequação 
do prédio para acessi-
bilidade, troca da rede 
elétrica, modernização 
da rede lógica e revita-
lização da fachada.

Serão investidos R$ 
294 mil do Ministério 

da Saúde e o prazo de 
entrega é de seis meses. 
“Após adequação do 
projeto reiniciar a obra. 
Mais uma vez só posso 
agradecer a parceria do 
Deputado Arnaldo Jar-
dim que mais uma vez 
contribuiu com nossa 
cidade”, diz o secretá-
rio de Saúde, João Ro-
berto da Silva.




