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SÁBADO, 10 DE JULHO DE 2.021

vigente:
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exceto os biodegradáveis, na Câmara Municipal de Jaboticabal.
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e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais especificados no Anexo
I, com
Art. 4º
Esta Resolução
entra em vigor na data de sua publicação.
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publicação
desta Resolução.
RENATA APARECIDA
RONCAGLIO
daboletins.
Câfornecimento
diário por meio
de correio ASSIRATI,
eletrônico ePresidente
website de
06 de julho
que
assegurada
a necessária
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Art. 1º Fica instituída a “Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres”,
2ª Secretária
Vice-Presiden
site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br)
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cumAltera o parágrafo único do artigo 2º da Lei Orgânica Munici
III.
acompanhar
elaboração e fiscalizar a execução de programas de Governo
ﬁscalizando
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