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Corrida de São Silvestre 
acontece no domingo (22)

Domingo será dia da 
tradicional Corrida de 
São Silvestre. A Prefei-
tura trabalha nos últi-
mos detalhes do even-
to que reúne atletas de 
diferentes cidades do 
estado. A saída acon-
tece no Novo Espaço, 
às 8h. 

A prova terá 5km, 
seguindo o trajeto uti-
lizado na edição pas-
sada. “Decidimos al-
terar a data e realizar 
mais próximo ao i nal 
do ano e a expectativa 
é que os atletas presti-
giem a prova ”, ai rma 
o presidente da Funda-
ção de Amparo ao Es-
porte, Fábio Bortolossi.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-0587.

Aproximadamente 400 atletas estão escritos

FELIZ NATAL!!!

Pr. Anastácio Martins

Natal é uma época 
muito especial, onde 
todos i cam mais amá-
veis e dedicados, uns 
com os outros, sempre 
desejando coisas boas. 
Podemos e devemos 
aproveitar este momen-
to tão maravilhoso para 
mostrar o verdadeiro 
amor para com o nos-
so próximo e principal-
mente o AMOR do Cria-
dor, que numa época 
como essa, há mais de 
dois mil anos, Ele en-
viou o Seu único FILHO, 
para morrer em nos-
so lugar. Jesus nasceu 
de uma mulher muito 
abençoada e dedicada 
ao SENHOR. Maria era 
prometida em casamen-
to, com um homem cha-

mado José. Este era um 
grande servo de Deus, 
que foi visitado por um 
anjo que disse: José, 
não tenha medo de to-
mar Maria por sua mu-
lher, à criança que está 
sendo gerada no ventre 
dela, é Obra do Espírito 
Santo. Porque ele estava 
pensando em deixá-la 
secretamente, mas Deus 
não permitiu, ao contrá-
rio, mostrou para ele 
que nada acontece sem 
a Sua permissão. Eles 
casaram e foram muito 
felizes. Quando você é 
dedicado às coisas de 
Deus e procura agradá-
-lo de todo o seu cora-
ção, Ele realiza todos
os seus desejos. Coni a
Nele, porque Ele fará
você receber bênçãos
de onde você não es-
pera. Sua vida será tão
abençoada que todos
dirão que Deus é i el e
Poderoso. Não perca
esta grande oportuni-
dade de deixar o amor
de Deus entrar no seu
coração e transformá-

-lo na pessoa mais linda
deste mundo, como Ele
fez na vida de Maria e
de José. Ele fará gran-
des coisas em você atra-
vés de você. Obedeça ao
SENHOR, fazendo a Sua
vontade hoje. Procure
pessoas que estão so-
frendo e desanimadas,
fale como Jesus quer
ajudá-las a encontrar a
felicidade. Lembre-se,
que, para Deus nada é
impossível.

UM FELIZ NATAL!!! 
(Mateus 1:18). 

Esta é a minha ora-
ção. 

Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos: Quarta-
-Feira, Sexta-Feira e Do-
mingo às 19h30. Ouça
o nosso programa: A
Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA
FM 107,9 das 05h30 às
06h30 e das 22h00 às
23h00. Seg. a Sex. RE-
CEBA UMA MENSAGEM
DE FÉ: (016) 9.9115-
0602.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 353 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Extraor-

dinária realizada dia 16 de dezembro de 2019, aprovou e nos ter-

mos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 

promulga a seguinte,

RESOLUÇÃO

Altera dispositivos da Resolução nº 350, de 19 de março de 2019, 

que regulamenta a concessão da diária prevista no artigo 122 da 

Lei nº 3.736, de 03 de abril de 2008 e institui o regime de diária 

aos agentes políticos no âmbito da Câmara Municipal, e dá outras 

providências.

Autoria:  Pretto Cabeleireiro, Dona Cidinha, Dr. Edu Fenerich, Carmo Jorge Reino, 

Daniel Rodrigues, João Bassi, Luís Carlos Fernandes, Paulo Henrique Advogado, Sa-

muel Cunha, Wilsinho Locutor

Art. 1° O artigo 1⁰ da Resolução nº 350, de 19 de março de 2019, que regu-

lamenta a concessão da diária prevista no artigo 122 da Lei nº 3.736, de 03 de abril de 

2008 e institui o regime de diária aos agentes políticos no âmbito da Câmara Munici-

pal, e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º …

§1º…

§2º…

§3º…

§ 4⁰ Em cada exercício inanceiro as despesas com diárias para viagens
e congressos dos agentes Políticos será limitada em 560 (quinhentos e sessen-

ta) Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP, por Gabinete de Vereador, 
vedado a pagamento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido.

§ 5º Incluem-se no limite de gasto anual de que trata o parágrafo an-

terior, as despesas com diárias para viagens realizadas pelos Assessores de 
Gabinete dos Vereadores.

§ 6º Ultrapassado o limite de gasto anual de que trata o parágrafo 4º, a
Câmara Municipal disponibilizará o veículo e o motorista, e, não fará o pagamen-

to das despesas com diárias para viagens e congressos dos agentes Políticos.”

Art. 2° Ficam revogados o §3⁰ do artigo 6⁰ e o §1⁰ do artigo 9⁰ da Resolução n⁰ 
350, de 19 de março de 2019, que regulamenta a concessão da diária prevista no arti-

go 122 da Lei nº 3.736, de 03 de abril de 2008 e institui o regime de diária aos agentes 

políticos no âmbito da Câmara Municipal, e dá outras providências.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 17 de dezembro de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, em 17 de dezembro de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

CONVITE

Comissão do Plano Diretor da Câmara Municipal de Jaboticabal CONVIDA a po-

pulação para AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Projeto de Lei Complementar 

nº 33/2019, que altera o Mapa 01 - Zoneamento e Uso do Solo Urbano, instituído pela 

Lei Complementar nº 80, de 09 de outubro de 2006, e dá outras providências.

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: 

www.camarajaboticabal.sp.gov.br)

Data: 26 de dezembro de 2019 (quinta-feira) 

Horário: 19hs.

Local: Câmara Municipal de Jaboticabal

PAULO HENRIQUE ADVOGADO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PLANO DIRETOR

ATOS DA PRESIDÊNCIA

Nº10, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019  - Determina que os veículos de pro-

priedade da Câmara Municipal de Jaboticabal, fora do horário de expediente, bem 

como nos inais de semana e horário de almoço, quando não estiverem sendo utili-
zados em missão oicial permanecerão, obrigatoriamente, recolhidos na garagem da 
sede deste Poder Legislativo.




