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2ª Semana de Gastronomia traz diversos 
pratos com descontos de até 30%

Há refeições a partir de R$ 8,40; interessados devem procurar 
os estabelecimentos na semana que vem

Jaboticabal se prepara para a segunda edição de 
um dos acontecimentos mais saborosos do ano. Mais 
de 20 estabelecimentos comerciais vão oferecer des-
contos de até 30% em seus pratos e bebidas, de 22 a 
29 de setembro. Pizzarias, sorveterias, restaurantes, 
bares, cafés, empórios e choperias oferecem cardá-
pios para todos os gostos.

A iniciativa movimenta a economia local. “As fa-
mílias de Jaboticabal terão alimentação com preço 
mais acessível e os comerciantes a oportunidade de 
apresentar seus produtos e conquistar novos clien-
tes, inclusive das cidades vizinhas. É uma forma de 
aumentar as vendas e fotalecer o setor alimentício, 
importante na geração de empregos”, informa o se-
cretário da Indústria, Comércio e Turismo, José Van-
tini Júnior.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 735 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-

ria realizada dia 16 de setembro de 2019, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o título de Cidadã Jaboticabalense à Silvia Christina 

Mussi Homem e dá outras providências.

Autoria: Ednei Valêncio

Art. 1º Fica outorgado Título de Cidadão Jaboticabalense a senhora Silvia Chris-

tina Mussi Homem.
Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 

Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto Legislati-

vo, correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 18 de setembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA

PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 18 de setembro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 736 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 16 de setembro de 2019, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Padre Adilson 
Vieira, e dá outras providências.

Autoria: João Bassi

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Padre Adilson 
Vieira.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 18 de setembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 18 de setembro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 737 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 16 de setembro de 2019, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Advogado Pedro Au-
gusto Maciel Caldas Cavalcanti e dá outras providências.

Autoria: Paulo Henrique Advogado

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Advogado Pedro 
Augusto Maciel Caldas Cavalcanti.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Di-
retora.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 

correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 18 de setembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 18 de setembro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

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

AVISO DE SUSPENSÃO

A Equipe de Pregão da Câmara Municipal de Jaboticabal SUSPENDE a Licitação 
do Pregão Presencial nº 07/2019, do tipo menor preço por empreitada global para 
contratação de empresa para execução de serviços de radiodifusão objetivando a 
veiculação de matérias de caráter institucional de cunho informativo, educativo e cul-
tural, motivada por solicitação do Sistema de Controle Interno até que se esgotem as 
dúvidas. O documento está disponível aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00, ou pelo site 
www.jaboticabal.sp.leg.br.

Dia D será no sábado, 26 de outubro; 
programação está sendo defi nida

Jaboticabal realiza Semana do 
Lixo Zero

A Prefeitura de Jabo-
ticabal se uniu ao Ins-
tituto Lixo Zero Brasil 
e representantes da 
sociedade civil para de-
bater ações que visem 
diminuir a geração de 
resíduos, além enfati-
zar a responsabilidade 
de cada um na gestão 
do lixo. A II Semana do 
Lixo Zero acontece de 
21 a 31 de outubro e 
terá uma programação 
extensa. Neste ano, a 
temática abordada será 
“Um por todos, todos 

por zero”.
O conceito Lixo Zero 

consiste no máximo de 
aproveitamento e corre-
to encaminhamento dos 
resíduos recicláveis e 
orgânicos e a redução – 
ou mesmo o i m – do en-
caminhamento destes 
materiais para os ater-
ros sanitários e\ou para 
a incineração. 

Sua segunda edição é 
organizada por voluntá-
rios em parceria com o 
Instituto Lixo Zero (ILZ), 
idealizador da inicia-

tiva. “No ano passado 
i zemos ações focadas 
na conscientização de 
que cada indivíduo é 
responsável pela solu-
ção dos problemas cau-
sados pelo lixo. Conse-
guimos aprovar a Lei nº 
4946, que torna obriga-
tória a conscientização 
anual sobre o tema e in-
clui o evento no calen-
dário municipal”, relem-
brou a embaixadora do 
Instituto Zero Brasil em 
Jaboticabal, Carina Mar-
ques. “a programação 
completa está sendo de-
i nida e será divulgada 
em breve”, completa.

O evento é organiza-
do pelo Instituto Lixo 
Zero, parceiros da so-
ciedade civil, entidades 
públicas e privadas. 
Mais informações pelo 
email: cmcarinamar-
ques@outlook.com

Lixo - Hoje, cada um 

de nós gasta mais de R$ 
100 por ano com cole-
ta e destinação do lixo. 
Se transformarmos isto 
em escolas, são mais 
de 10 mil escolas joga-
das no lixo, literalmen-
te. Ou 20 mil postos 
de saúde, 15 universi-
dades federais, 15 mil 
quilômetros de estra-
das, por exemplo. Isto 
por ano, todos os anos. 
Em resumo, estamos jo-
gando melhorias para 
as cidades no lixo. 

O lixo é hoje um dos 
principais problemas 
das cidades brasileiras 
e seu manejo repre-
senta uma fatia signi-
i cativa do orçamento 
municipal. Além disso, 
boa parte dos nossos 
resíduos tem como des-
tino o aterro sanitário, 
tendo pouca destinação 
para reuso, reaprovei-
tamento e reciclagem.

Prefeitura divulga pontos benei ciados pela 
operação Tapa Buraco – 17 de Setembro

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diversos 
bairros da cidade. As 
equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos promovem me-
lhorias nas ruas João 
Nepomuceno Rosa, Ro-
gério Rigonato, Castro 
Alves, Benjamin Cons-
tant, Francisco Puzoni, 
Antônio Fernandes So-

brinho, Pedro Marques, 
Tosio Matusita, Rua An-
chieta, Churchil Lock, 
Francisco Borges Maco-
ta, Antônio Inácio Araú-
jo, André Ijance, Caeta-
no Grilo, Miguel Filardi, 
Alcebiades Fontes Leite, 
Augusto César Costa, 
José Carregari, Elaine C. 
Penariol, Thales Bento 
Marques, Ana Ramos de 
Carvalho, Eduardo Zam-
bianck, Dona Castorina, 

Rua Nossa Senhora Apa-
recida, Rua 24 de Maio, 
Euclides da Cunha, José 
Batista Ferreira e José 
da Costa.

As equipes realizam 
roçamento e limpeza em 
diferentes bairros da ci-
dade. Também acontece 
serviços de troca de lâm-
padas e pintura de solo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

Funcionários passam por capacitação 
sobre novas técnicas para sala de vacinas
Funcionários das uni-

dades básicas de Saúde 
e da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) 
participaram de uma 
qualii cação sobre as 
novas técnicas para 
aplicação de vacinas. O 
treinamento foi minis-
trado pelas enfermeiras 
Maura Guedes Barreto e 
Grazieli Businaro. 

“Dividimos as turmas 
em duas partes para 
que todos pudessem 
participar. O objetivo 
central é melhorar o 
atendimento prestado 
em nossa rede munici-
pal. As vacinas muitas 
vezes são aplicadas em 

bebês, crianças e ido-
sos. Todo cuidado e 
aprendizado é bem vin-
do”, ai rma o secretário 
de Saúde, João Roberto 
da Silva.

Outras iniciativas: A 

Secretaria de Saúde vem 
realizando um projeto-
-piloto de acolhimento,
implantado inicialmen-
te no Ciaf VII. Os coor-
denadores das unidades
de saúde também par-

ticipam do Núcleo de 
Educação Permanente 
e Humanização. Ambos 
os projetos tem como 
principal meta humani-
zar o atendimento pres-
tado na rede. 




