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Jaboticabal e região estiveram em grande número e demostraram a força do evento

Ação irá movimentar a economia da cidade; igreja Nossa 
Senhora Aparecida foi elevada a santuário diocesano

Vai deixar saudades! Festa do Quitute 2019 chega 
ao im com grande aprovação popular

Jaboticabal está a um passo de compor 
o roteiro do Caminho da Fé

Considerada para muitos a melhor edição dos 
últimos anos, a Festa do Quitute 2019 deixará 
saudades. Mais uma vez, a população prestigiou 
as entidades assistenciais do município compa-
recendo em peso ao evento que comemorou os 
191 anos de Jaboticabal. Após seis dias de uma 
festa inesquecível, restou iniciar a contagem re-
gressiva para a próxima edição.

O prefeito José Carlos Hori está empenhado em inserir Jaboticabal no Caminho da Fé, um trajeto 
de peregrinação em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. As caravanas passam por várias 
cidades em busca de pontos de apoio e infraestrutura, como hotéis, restaurantes e padarias. Acom-
panhado de representantes da igreja católica local e Comtur, Hori entregou o projeto à Associação 
dos Amigos do Caminho da Fé, em São João da Boa Vista, na sexta-feira (05). 

Novo CAPS atenderá cerca de 300 
usuários em Jaboticabal

No dia em que come-
morou 191 anos (16 de 
julho), Jaboticabal co-
nheceu a nova sede do 
Centro de Atenção Psi-
cossocial (CAPS). Loca-
lizada no bairro Nova 
Jaboticabal, o lugar foi 
inaugurado pelo prefei-
to José Carlos Hori, que 
destacou os benefícios 
da mudança.

Localização e economia foram decisivos na escolha de novo prédio

Jaboticabal disponibilizará placas para 
tratamento de bruxismo

Pacientes com casos 
de bruxismo vão passar 
a ter um atendimento 
especial em Jaboticabal. 
O Centro de Especialida-
des Odontológicas (CEO) 
passará a produzir e for-
necer placas para o tra-
tamento do problema, 
causado pelo ranger dos 
dentes. Nesta 1ª etapa, o 
objetivo é atender casos 
que necessitam de mais 
urgência.

Jaboticabal passa a realizar 
cirurgias a laser pelo SUS para 
retirada de “pedra nos rins” 

A Prefeitura deu mais um importante passo para 
oferecer maior conforto aos pacientes do SUS – Sis-
tema Único de Saúde. A Secretaria de Saúde de Jabo-
ticabal passa a realizar gratuitamente cirurgias de 
ureteroscopia, antes realizadas no Hospital das Clí-
nicas de Ribeirão Preto. As intervenções vão aconte-
cer no Hospital e Maternidade Santa Isabel.

Jaboticabal recebe na 
próxima semana o 

XIV Fórum da Educação
Programação acontece de 

24 a 26 de julho, no Clube de 
Campo Lafranchi
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Em agosto, Jaboticabal promove a Feira Nacional 
do Amendoim

De 15 a 17 de agosto, 
a Estação de Eventos 
“Cora Coralina”, em Ja-
boticabal (SP), recebe a 
1ª edição da Feira Na-
cional do Amendoim. 
O evento reunirá em-
presas e entidades do 
agronegócio com o in-
tuito de gerar negócios, 
promover networking 
e despertar o interes-
se para o setor. A feira 
contará ainda com sho-
ws musicais e gastrono-
mia. A entrada é gratui-
ta.

“Jaboticabal foi de-
nominada ‘Capital do 
Amendoim’ em 2018 e 
nada mais oportuno que 
promover um evento 
de grande porte como 
esse. É o momento para 
gerar grandes oportuni-
dades, tanto para quem 
faz parte do agronegó-
cio, quanto para o mu-
nícipe que terá a opor-
tunidade de conhecer 

Primeira edição vai fomentar negócios e contará com várias atrações
um pouco mais da cul-
tura do amendoim”, 
airma o prefeito José 
Carlos Hori.

A Feira é uma realiza-
ção de entidades com-
prometidas com o agro-
negócio: Prefeitura de 
Jaboticabal, Associação 
Comercial, Industrial e 
Agronegócios de Jabo-
ticabal (Aciaja), Agên-
cia Paulista de Tecno-
logia dos Agronegócios 
(Apta), Coordenadoria 
de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável 
(CDRS), Instituto Agro-
nômico (IAC) e Secre-
taria de Agricultura e 
Abastecimento do Es-
tado, Coplana - Coope-
rativa Agroindustrial, 
Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho” - Unesp/
Câmpus Jaboticabal, 
Fundação de Apoio a 
Pesquisa, Ensino e Ex-
tensão (Funep), Labo-

ratório de Máquinas e 
Mecanização Agrícola 
(Lamma), Laboratório 
de Plantas Daninhas 
(Lapda), Sicoob Coope-
credi, Sindicato Rural 
de Jaboticabal e Asso-
ciação dos Fornecedo-
res de Cana de Guariba 
(Socicana).

As principais empre-
sas do setor conirma-
ram presença: Amino-
agro, Basf, Coplana, 
Grupo Vittia, Ihara, In-
quima, Miac, Oxiquími-
ca, Stéfani, Syngenta, 
UPL, Sicoob Coopecre-
di; Amendofort, CMAG, 
Defensive, Fert Solo, 
ForPlant, Mosaic, Ouro 
Fino, Sementes Espe-
ranças; BM, Copercana, 
El Carmen Sementes, 
FMC, JLA. O apoio é da 
AgroAlerta, Colorado 
John Deere, Empório 
Camassutti, Herbae, 
Ibis, Inter Drones, IPJab, 
Jaboticabal Shopping, 

Neomarc Comunicação, 
Senac, Turma do Amen-
doim.

Conira a programa-
ção de shows:

15 de agosto (quinta-
-feira) 

• 18h - Gabi Viola • 
20h30 - Guilherme Te-
nório Violeiro e Canta-
dor

16 de agosto (sexta-
-feira) 

• 18h - Caio Rodri-
gues • 20h30 - Banda 
Gibão de Couro 

17 de agosto (sábado) 
• 12h - Divaz • 15h 

- Giancarlo Pessoa e 
Banda Kukukaia • 18h 
- Rafa Thor • 21h -Or-
questra de Viola de Pi-
racicaba - 21h

Inscrições para o 
evento cientíico pelo 
site

Também na Estação 
de Eventos, no auditó-
rio da Feira, ocorrerão 
as palestras técnicas do 

XVI Encontro sobre a 
Cultura do Amendoim, 
realização da Faculda-
de de Ciências Agrárias 
e Veterinárias (FCAV)/
Unesp Jaboticabal, que 
reúne pesquisadores e 

especialistas reconheci-
dos no Brasil e exterior. 
Para informações e ins-
crições, acesse www.fu-
nep.org.br ou entre em 
contato pelo telefone 
(16) 3209-1300.

Jaboticabal disponibilizará placas para 
tratamento de bruxismo

Pacientes com casos 
de bruxismo vão passar 
a ter um atendimento 
especial em Jaboticabal. 
O Centro de Especialida-
des Odontológicas (CEO) 
passará a produzir e for-
necer placas para o tra-
tamento do problema, 
causado pelo ranger dos 
dentes. Nesta 1ª etapa, o 
objetivo é atender casos 
que necessitam de mais 
urgência.

“A partir de agosto va-
mos começar a atender 
no CEO os encaminha-
mentos vindos do CIAF 
para triagem. Desta for-
ma, vamos identiicar 

os casos mais severos, 
providenciar a placa e 
quando for o caso enca-
minhar o paciente para 
tratamento”, explica o 
diretor do CEO, Dr. Mar-
celo Costa César.

O chefe dos dentistas 
revela que o novo servi-
ço só foi possível após 
investimentos no setor. 
“O prefeito Hori e o se-
cretário João Roberto 
tem nos dado liberdade 
para trabalhar. Compra-
mos novos equipamen-
tos que possibilitará a 
confecção dessas pla-
cas, o que representa 
avanço para o município 

e uma economia signii-
cativa para quem preci-
sa”, inaliza.

O que é – o bruxismo 
é uma desordem funcio-
nal que se caracteriza 
pelo ranger ou apertar 
dos dentes durante o 
dia ou, na maioria das 
vezes, durante o sono. 
Muitas vezes é causado 
por estresse, ansiedade 
e alinhamento anormal 
dos dentes. O bruxismo 
pode levar a vários in-
cômodos como dentes 
desgastados, dores na 
mandíbula, ruídos du-
rante o sono, entre ou-
tros.

Prefeitura consegue ampliação no número de 
consultas e cirurgias pelo SUS

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Saúde, 
conseguiu esta semana 
ampliar o número de 
consultas e cirurgias 
de alta complexividade. 
Realizado em Ribeirão 
Preto, a ampliação do 
serviço para usuários 
do Sistema Único de 
Saúde (SUS) deve dimi-

nuir as ilas de espera 
nos próximos meses.

A boa notícia veio 
após muita insistência 
e articulação política da 
prefeitura. “Endoscopia, 
catarata e colonoscopia 
são alguns exemplos 
dessas demandas de 
alta complexividade. O 
Hospital Estadual já co-
meçou agendar consul-

tas, exames e cirurgias 
aos sábados para os 
usuários do SUS. Os pri-
meiros pacientes irão a 
partir do próximo dia 3 
de agosto. Agradeço ao 
prefeito Hori que sem-
pre tem nos apoiado e 
ajudado sempre que é 
possível”, comemora 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.
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Concessão do Terminal Rodoviário de Jaboticabal 

à iniciativa privada tropeça em 1º turno
Com cinco votos con-

trários, o projeto de lei 
que autoriza a conces-
são de exploração dos 
serviços públicos de 
administração do Ter-
minal Rodoviário do 
Município de Jabotica-
bal (PL nº 201/2019) 
acabou rejeitado em 
1ª discussão e votação 
na noite de quarta-fei-
ra (17/07), em sessão 
ordinária, na Câmara 
Municipal. A matéria 
volta a ser apreciada 
em 2º turno no dia 5 de 
agosto, após o recesso 
legislativo, de 18 a 31 
de julho.

Apesar da maioria 
favorável, com oito vo-
tos, a matéria não atin-
giu o número suicien-
te para a aprovação em 
1º turno. Isso porque, 
conforme prevê o Re-
gimento Interno, ma-
térias de concessão de 
serviço público depen-
dem de voto favorável 
de 2/3 dos vereadores 
para serem aprovadas 
(Art. 193 do RI), ou 
seja, de nove votos a 
favor. 

De acordo com o Po-
der Executivo, autor 
da matéria, o principal 
objetivo é desonerar a 
prefeitura quanto aos 
gastos de manutenção 

do serviço na rodovi-
ária, que vem acumu-
lando déicits ao longo 
dos anos. Só em 2018 
a prefeitura gastou em 
torno de R$ 690 mil na 
manutenção do local, 
contra pouco mais de 
R$ 88 mil de arreca-
dação. Porém, parla-
mentares contrários à 
medida não foram con-
vencidos e questiona-
ram a real necessidade 
da concessão. Agora o 
Executivo tem o perío-
do de recesso para ten-
tar reverter o resultado 
e garantir a aprovação. 
Votaram contrários à 
matéria os vereadores 
Ednei Valêncio, Carmo 
Jorge Reino, João Bassi, 
Paulo Henrique e Dona 
Cidinha, e favoravel-
mente Pepa Servidone, 
Beto Ariki, Daniel Ro-
drigues, Dr. Edu Fene-
rich, Luís Carlos Fer-
nandes, Samuel Cunha, 
Wilsinho Locutor e 
Pretto Miranda Cabelei-
reiro.

Outros cinco itens 
constantes original-
mente na pauta de vo-
tação foram aprovados 
por unanimidade: o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 66/2019, 
de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes, 

que outorga o Título 
de Cidadão Jabotica-
balense ao Professor 
Doutor Antonio Sergio 
Ferraudo; o Projeto de 
Lei nº 200/2019, de au-
toria do Poder Executi-
vo, que retira os ilhos 
e equiparados estu-
dantes, até 24 (vinte e 
quatro) anos de idade, 
de curso universitário 
ou técnico oicialmen-
te reconhecidos, da 
lista de dependentes 
do servidor quanto ao 
salário-família, no Es-
tatuto dos Servidores 
Públicos de Jabotica-
bal; o Projeto de Lei nº 
214/2019, que revoga 
a concessão de direito 
real de uso de bem imó-
vel público para ins de 
atividades sociais mi-
nistradas pela Socieda-
de de Assistência Social 
Avivalista; o Projeto de 
Lei nº 206/2019, de 
autoria do vereador 
Wilsinho Locutor, que 
inclui no Calendário 
Oicial de Eventos do 
Município o “Dia Muni-
cipal do Proissional de 
Saúde”, a ser comemo-
rado anualmente em 
qualquer dia da sema-
na em que cair do dia 
12 de maio; e o Proje-
to de Lei nº 215/2019, 
de autoria da vereado-

ra Dona Cidinha, que 
institui no Calendário 
Oicial de Eventos o 
“Dia do Obreiro Evan-
gélico”, a ser celebrado 
anualmente no tercei-
ro domingo do mês de 
agosto.

Já o Substitutivo 
ao Projeto de Lei nº 
203/2019, de autoria 
do Executivo, que cria 
duas vagas para o car-
go de Vice-Diretor de 
Escola no Quadro do 
Magistério Público Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
sofreu pedido de vis-
ta do vereador Samuel 

Cunha pelo prazo má-
ximo regimental, por 
dúvida no impacto or-
çamentário. A matéria 
deve voltar a ser apre-
ciada no retorno do re-
cesso parlamentar, em 
sessão ordinária mar-
cada para o dia 05 de 
agosto.

INCLUSÕES – Duas 
matérias foram inclu-
ídas na Ordem do Dia 
e igualmente aprova-
das por unanimidade: 
o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 67/2019, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone (PPS), 

que outorga o Título 
de Cidadão Jaboticaba-
lense a João Dória Jú-
nior, atual governador 
do Estado de São Pau-
lo; e o Projeto de Lei 
nº 230/2019, de auto-
ria do Poder Executivo, 
aprovada com emenda 
verbal modiicativa na 
redação do Art. 1º do 
projeto, alterando o 
termo “Nacional” por 
“Municipal”, que ins-
titui o Dia Municipal 
da Imigração Chinesa, 
a ser celebrado anu-
almente no dia 15 de 
agosto.

Ato cívico e inauguração da nova sede do CAPS 
marcam dia do aniversário de Jaboticabal

O hasteamento das 
bandeiras, na terça-fei-
ra (16/07), marcou o 
início das festividades 
cívicas no dia em que 
Jaboticabal completou 
191 anos. O presidente 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Pretto 
Miranda Cabeleireiro, 
e a 1ª secretária, Dona 
Cidinha, participaram 
do ato solene ao lado 
do prefeito José Carlos 
Hori e de secretários 
municipais.

Os pavilhões foram 
hasteados na Praça 
Doutor Joaquim Batis-

ta, considerada o mar-
co zero do município, 
pelos chefes dos pode-
res Legislativo e Execu-
tivo, e pelo Bispo dio-
cesano de Jaboticabal, 
Dom Eduardo Pinheiro 
da Silva. A execução do 
Hino Nacional icou por 
conta da banda do Clu-
be dos Desbravadores 
Integração. O público 
presente igualmente 
entoou o Hino de Ja-
boticabal em respeito 
e celebração à funda-
ção de Jaboticabal, em 
1828.

“Eu não sou jabotica-

balense de nascimen-
to, mas estou aqui há 
quase 40 anos, e essa 
cidade me abraçou. 
Desde que a gente se 
tornou uma pessoa 
com conhecimento cí-
vico, a gente tem feito 
e tem trabalhado para 
a construção da cida-
de. E para mim é uma 
alegria hoje estar aqui 
representando a Câma-
ra como presidente da 
Casa de Leis... e ‘Uma 
grande cidade é aquela 
que recebe bem quem 
chega, deixa saudade 
a quem parte, e prin-

cipalmente, cuida mui-
to bem de quem ica’. 
Fica essa mensagem à 
Jaboticabal. Uma cida-
de de gente simples, 
acolhedora e solidária. 
Parabéns, Jaboticabal, 
e toda sua sociedade, 
na verdade, por seus 
191 anos”, manifestou 
o Chefe do Legislativo.

Na sequência, autori-
dades participaram da 
missa solene em home-
nagem à padroeira da 
cidade, Nossa Senhora 
do Carmo, pelos 191 
anos de Jaboticabal e 
ainda pelos 90 anos da 
Diocese de Jaboticabal. 
A cerimônia eucarísti-
ca foi conduzida pelo 
Bispo Diocesano Dom 
Eduardo Pinheiro da 
Silva, e demais sacer-
dotes da diocese, na Sé 
Catedral Nossa Senho-
ra do Carmo.

“Celebrar uma festa 
como essa, é sempre 
um convite a celebrar-
mos um agradecimento 
ao que se foi. As pesso-
as que passaram, der-
rubaram sangue nesse 
chão, suaram para que 
as coisas aconteces-
sem. Celebrar o dia de 
hoje é fortalecer os so-
nhos. O cidadão que 
não tem sonhos para 
si, para a família e a 

para própria socieda-
de, é um cidadão que 
não constrói história 
e não consegue viver 
com plenitude a alegria 
da própria vida, ou per-
tença a algum grupo. E 
hoje nós celebramos 
isso sob a proteção de 
Nossa Senhora do Car-
mo, padroeira dessa 
cidade, que foi cultiva-
da na sua devoção por 
nosso fundador João 
Pinto Ferreira. E por 
isso, se hoje podemos 
celebrar muitas coisas 
bonitas, podemos di-
zer que se deve a essa 
iniciativa, a essa opção 
que ele fez, na certeza 
de que Nossa Senhora 
do Carmo, protetora, 
tem nos acompanhado. 
A ela nos voltamos e 
pedidos que nos con-
serve fortalecidos, pro-
tegidos, mas acima de 
tudo, animados, em-
polgados e desejosos 
de fazermos a diferen-
ça na história dessa 
cidade”, declarou Dom 
Eduardo.

As comemorações 
continuaram com a 
inauguração da nova 
sede do Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS), 
que passa a atender na 
Rua Santo André – 608, 
no bairro Nova Jabo-

ticabal. Especializada 
em saúde mental, a 
unidade atende pesso-
as com sofrimento ou 
transtorno mental, in-
cluindo aquelas decor-
rentes do uso de álcool 
e outras drogas, e ofe-
rece uma equipe multi-
proissional. De acordo 
com o prefeito munici-
pal, a mudança de sede 
vai garantir, além de 
melhor espaço para os 
atendimentos, econo-
mia aos cofres públi-
cos. “É um novo e am-
plo espaço para atender 
as pessoas com proble-
mas de ordem emocio-
nal, psicossocial. Nós 
passamos a pagar [com 
a mudança] aproxima-
damente um terço em 
relação ao aluguel que 
se pagava antigamente. 
Isso faz parte da admi-
nistração. Dar qualida-
de ao atendimento, ao 
funcionário [é necessá-
rio], mas também fazer 
gestão, e diminuir, por 
exemplo, o valor do alu-
guel. Estou muito feliz. 
Só tenho que agradecer. 
191 anos! Um momento 
mágico, de festividade. 
Aqui agora no CAPS [en-
tregue]. Muita gratidão 
a Deus, aos colaborado-
res e a toda população”, 
inalizou o prefeito.

Prefeitura recupera estrada rural no Canadá
A Secretaria de Agri-

cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente (SAA-
MA) desenvolveu duran-
te essa semana melho-
rias em estradas rurais 
no bairro Canadá. 

Um trecho de aproxi-

madamente 200 metros 
foi aterrado. As equipes 
também izeram a terra-
planagem e espalharam 
cascalho para melhorar 
as condições de tráfego 
no local. 

“Essa era uma antiga 

reivindicação dos mora-
dores do bairro. Mesmo 
sendo um trecho peque-
no, é muito usado por 
famílias que residem no 
local”, lembra o chefe 
da SAAMA, Aldo Bellodi 
Neto.

Equipes aterraram, cascalharam e fizeram toda 
terraplanagem
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Novo CAPS atenderá cerca de 300 
usuários em Jaboticabal

No dia em que come-
morou 191 anos (16 de 
julho), Jaboticabal co-
nheceu a nova sede do 

Localização e economia foram decisivos na escolha de novo prédio

Centro de Atenção Psi-
cossocial (CAPS). Loca-
lizada no bairro Nova 
Jaboticabal, o lugar foi 

inaugurado pelo prefei-
to José Carlos Hori, que 
destacou os benefícios 
da mudança.

“O local está bem es-
truturado e melhor lo-
calizado. Com a nova 
sede, vamos economi-
zar com o aluguel pa-
gando cerca de um terço 
do valor que era utili-
zado antes. Agradeço a 
todos que se dedicaram 
para que esta mudança 
acontecesse e parabeni-
zo o secretário João Ro-
berto da Silva pela de-
dicação frente a Pasta”, 
disse Hori.

Silva exaltou o mé-
todo de trabalho de-
senvolvido no CAPS de 
Jaboticabal e o envolvi-
mento de toda a equi-
pe. “Aqui nós fazemos 

Tradicional hasteamento das bandeiras iniciou as comemorações do dia 16 de julho

Jaboticabal passa a realizar cirurgias a laser pelo SUS para retirada de “pedra nos rins” 

No dia em que Jabo-
ticabal completou 191 
anos, o tradicional has-
teamento das bandeiras 
deu início às festivida-
des do dia 16 de julho. 
Autoridades locais e 
população estiveram 
presentes na Praça Dr. 
Joaquim Batista, que 
contou também com a 
participação do Clube 
dos Desbravadores Inte-
gração.

“É um momento de 
celebração e ao mesmo 
tempo de rel exão. Po-
demos relembrar um 
pouco da trajetória de 

A Prefeitura deu 
mais um importante 
passo para oferecer 
maior conforto aos pa-
cientes do SUS – Sis-
tema Único de Saúde. 
A Secretaria de Saúde 
de Jaboticabal passa a 
realizar gratuitamente 
cirurgias de ureteros-
copia, antes realizadas 
no Hospital das Clíni-
cas de Ribeirão Preto. 
As intervenções vão 
acontecer no Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel.

Jaboticabal e a participa-
ção de antepassados na 
construção de sua histó-
ria. Fico muito feliz por 
fazer parte, mais uma 
vez, deste momento”, 
comenta o prefeito José 
Carlos Hori.

Mais tarde, a progra-
mação seguiu com even-
tos religiosos, inaugu-
ração da nova sede do 
Centro de Atenção Psi-
cossocial (CAPS) e o en-
cerramento da 37ª Festa 
do Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato.

História – Jaboticabal 
foi fundada pelo portu-

guês João Pinto Ferreira, 
em 16 de julho de 1828. 
A origem do nome de-
riva de um Bosque de 
Jabuticabeiras nativas, 
existente dentro do pri-
meiro perímetro demar-
cado. 

Desde sua fundação, 
Jaboticabal sofreu de-
clarada inl uência de 
elementos de origem 
portuguesa, vindos de 
Minas Gerais, aos quais 
se juntaram mais tarde 
consideráveis contin-
gentes de italianos e es-
panhóis, bem como ára-
bes e japoneses.

TODA LINHA DE 

CALÇADOS 

DESCONTOS 

Imper
díveis

COM

Rua Rui Barbosa,  - Centro - Jaboticabal - SP1044
16 3212-4980

o acolhimento de pes-
soas que de certa forma 
eram excluídos da so-
ciedade. Agora elas são 
integradas por meio das 
várias atividades desen-
volvidas pelos diversos 
proi ssionais competen-
tes e dedicados que dis-
pomos”, falou.

Presente na inaugu-
ração, o vice-prefeito, 
Vitório de Simoni, re-
forçou as palavras do 
secretário de Saúde e 
valorizou o momento 
atual. “Essa é uma ad-
ministração que se pre-
ocupa com a dignidade 
humana e o bem-estar 
das pessoas. Parabenizo 

o prefeito Hori por isso 
e a todos os envolvidos 
na construção desta 
identidade”, discursou 
Simoni.

O CAPS benei cia cer-
ca de 300 pessoas e a 
equipe proi ssional é 
composta por psicólo-
gos, enfermeiro, mé-
dico, técnicos em en-
fermagem, terapeuta 
ocupacional, educador 
físico e proi ssionais da 
área administrativa e 
serviços gerais.

O serviço atende na 
Rua Santo André, nº 
608, Nova Jaboticabal. 
O telefone de contato é 
(16) 3203-5674.

A medida foi tomada 
pela devido a demora 
na realização do pro-
cedimento. “Foi uma 
determinação do pre-
feito José Carlos Hori, 
que solicitou para nos-
sa equipe uma tecnolo-
gia mais avançada aos 
pacientes que sofrem 
cálculos renais, conhe-
cido como ‘pedra nos 
rins’. A i la em Ribeirão 
está muito demorada e 
o prefeito pediu para a 
gente resolver e aten-
der em Jaboticabal”, 

informa o secretário 
de Saúde, João Roberto 
da Silva.

A cirurgia é utilizada 
para eliminar pedras 
com menos de 15 mm 
através da introdu-
ção de um tubo des-
de a uretra até ao rim 
do paciente. O cálculo 
renal é quebrado pelo 
laser em vários peque-
nos pedaços, sendo 
eliminados na urina. 
Durante o procedimen-
to é utilizada anestesia 
geral.
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Jaboticabal e região estiveram em grande número e demostraram a força do evento

Ação irá movimentar a economia da cidade; igreja Nossa Senhora Aparecida 
foi elevada a santuário diocesano

Vai deixar saudades! Festa do Quitute 2019 chega 
ao i m com grande aprovação popular

Jaboticabal está a um passo de compor 
o roteiro do Caminho da Fé

Considerada para 
muitos a melhor edi-
ção dos últimos anos, a 
Festa do Quitute 2019 
deixará saudades. Mais 
uma vez, a população 
prestigiou as entidades 
assistenciais do mu-
nicípio comparecen-

O prefeito José Car-
los Hori está empenha-
do em inserir Jabotica-
bal no Caminho da Fé, 
um trajeto de peregri-
nação em direção ao 
Santuário Nacional de 
Aparecida. As carava-
nas passam por várias 
cidades em busca de 

do em peso ao evento 
que comemorou os 191 
anos de Jaboticabal. 
Após seis dias de uma 
festa inesquecível, res-
tou iniciar a contagem 
regressiva para a próxi-
ma edição.

“Quero cumprimen-

pontos de apoio e in-
fraestrutura, como ho-
téis, restaurantes e pa-
darias. Acompanhado 
de representantes da 
igreja católica local e 
Comtur, Hori entregou 
o projeto a Associação 
dos Amigos do Cami-
nho da Fé, em São João 

tar a todos que estive-
ram organizando, os 
artesãos, quituteiros, 
instituições e, princi-
palmente, a população 
de Jaboticabal e região 
que participou, trouxe 
brilho para a nossa fes-
ta e consumiu nas bar-

da Boa Vista, na sexta-
-feira (05). 

Cada romeiro cria 
o seu próprio roteiro, 
passando pelas cida-
des à pé, jipe, cavalo 
ou de bike. “Será uma 
grande conquista, pas-
saremos a receber mais 
turistas várias vezes ao 

racas. Isso faz com que 
as entidades arreca-
dem e continuem seus 
trabalhos. Meu senti-
mento é de gratidão e 
muita alegria”, ai rma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Como é de costume, 

ano que vão consumir 
em Jaboticabal, geran-
do emprego e renda. 
Entregamos o projeto 
e, agora, uma equipe 
especializada irá anali-
sar a estrutura que ofe-
recemos aos peregri-
nos. Estamos ansiosos 
para compor a trilha”, 

a Festa do Quitute reu-
niu uma diversidade 
gastronômica e musi-
cal grande. Destaques 
também para a feira 
de arte e artesanato e 
a presença do “Quitu-
tinho”, mascote oi cial 
da festa, pelo segundo 
ano consecutivo. As 
novidades da 37ª edi-
ção i caram por conta 
do novo parque de di-
versões e um espaço 
adicional na Praça da 
Música com mais de 
400 m².

“Foi um grande su-
cesso. As famílias com-
pareceram e aprovaram 
a montagem da festa, 
o que nos deixa muito 
satisfeitos. Agradeço 
ao prefeito Hori pela 

enfatiza o prefeito.
O secretário de In-

dústria, Comércio e 
Turismo, José Vanti-
ni Júnior, informa que 
o projeto passará por 
análise de uma comis-
são. “Um dos primeiros 
milagres atribuídos a 
Nossa Senhora foi em 
um caso de Jaboticabal, 
que fundou uma das 
primeiras paróquias do 
Brasil em homenagem 
à santa, hoje um dos 
cinco santuários dioce-
sanos do país. Será um 
processo longo, mas 
estamos muito coni an-
tes na aprovação”, i na-
liza o secretário.

Também participa-
ram da reunião o padre 
Nei [Rosinei Ernesto 
da Silva], páraco reitor 
do Santuário de Apa-
recida, o pesquisador 
professor Antônio Pas-
choal André e Tadeu 
Oliveira, presidente do 
Comtur - Conselho Mu-
nicipal de Turismo.

Caminho da Fé (Bra-
sil) - Inspirado no mi-
lenar Caminho de San-
tiago de Compostela 
(Espanha), foi criado 
para dar estrutura às 
pessoas que sempre 
i zeram peregrinação 
ao Santuário Nacional 
de Aparecida, ofere-
cendo-lhes os necessá-
rios pontos de apoio e 
infraestrutura. A ideia 
da sua criação ocorreu 
após um dos organi-
zadores percorrer por 
duas vezes o conheci-

coni ança e toda a equi-
pe que se empenhou 
bastante para que essa 
festa acontecesse”, co-
menta o presidente da 
37ª Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e Ar-
tesanato, Cláudio Al-
meida.

Coni ra alguns núme-
ros desta edição:

• 40 entidades 
participantes

• 38 expositores
• Mais de 60 atra-

ções musicais
• Mais de 20 mil 

pessoas passaram pela 
festa na noite do dia 15 
de julho

A Festa do Quitute 
volta no próximo ano e 
já tem data dei nida: de 
10 a 16 de julho.

do caminho espanhol.
Igreja de Jaboticabal 

– Uma história de fé e 
milagres. A Paróquia 
Nossa Senhora Apare-
cida é uma das primei-
ras no Brasil em devo-
ção à santa. Foi criada 
em 1939 e elevada a 
santuário diocesano 
no i nal de 2017. A 
história da paróquia 
começa com o mila-
gre da cura da menina 
cega de nascença que, 
acompanhada de sua 
mãe, dona Gertrudes, 
saiu a pé de Jabotica-
bal, sua cidade natal, 
e recebeu a luz da fé 
ao visitar a igreja em 
Aparecida, em 1874. 
Retornando para Jabo-
ticabal foi construída 
uma capela de taipa e 
pilão, que depois viria 
a ser a Igreja de Nos-
sa Senhora Aparecida. 
O nome da menina até 
hoje é desconhecido. 

Quadro de Cândi-
do Portinari – O qua-
dro “Menina Cega” foi 
pintado por Cândido 
Portinari para regis-
trar um dos primeiros 
milagres atribuídos a 
Nossa Senhora. O ar-
tista imortalizou a his-
tória em um quadro de 
pintura a óleo.

(11) 4266-1522  
(11) 96361-5552

Lote 9: Imóvel Industrial  
Bairro Nova Jaboticabal 

13.000m² • Imóveis, 
Veículos, Máquinas e 

Equipamentos diversos. 

Dia: 06/08/2019 às 14h00
Local: Fórum Pres. Prudente

Grande Leilão TRT da 15º 
Região de Pres. Prudente

www.sanchesleiloes.com.br

L. O.: Antonio Sanches Ramos Junior - JUCESP 677

Energia Solar - Purificadores - Filtros - Torneiras Filtrantes - Acessórios
Manutenção e Instalação

Visitas 

agendadas

GRÁTIS

Av. General Glicério, 315
16 3202-6232 |  99226-1203
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Campanha do Agasalho 2019: 
Fundo Social de Solidariedade recebe doação de cobertores

O Fundo Social rece-
beu mais uma impor-
tante doação de co-
bertores doados pela 
Concessionária de Pe-
dágios Triângulo do Sol.

“Fico feliz em ver a 
participação das em-
presas. Graças aos aga-
salhos e cobertores 

destinados ao Fundo 
Social de Solidarieda-
de estamos garantindo 
noites mais quentes 
para nossa população 
carente. Mais uma vez 
agradeço a todos os en-
volvidos na campanha”, 
agradece a primeira-da-
ma Adriana Hori.

Jaboticabal recebe na próxima semana o XIV Fórum da Educação

As empresas interes-
sadas em participar da 
Campanha do Agasa-
lho podem procurar o 
Fundo Social de Soli-
dariedade na Avenida 
do Carmo, 242, Cen-
tro, ou pelos telefones 
(16) 3202-8994 ou (16) 
3203-3398.

Secretaria de Meio Ambiente implanta 
Piloto de Compostagem

A Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente 
criou um projeto para 
implantação do siste-
ma de compostagem 
na Horta Municipal. O 
objetivo é recuperar 
os nutrientes dos resí-
duos orgânicos e levá-
-los de volta ao ciclo 
natural, enriquecendo 
o solo para agricultura 
ou jardinagem. 

“É uma técnica que 
permite a transforma-
ção de restos orgâni-
cos (sobras de frutas 
e legumes e alimen-

tos em geral, podas de 
jardim, trapos de teci-
do, serragem etc.) em 
adubo por meio de um 
processo biológico que 
acelera a decomposi-
ção do material orgâ-
nico, tendo como pro-
duto inal o composto 
orgânico”, airma o 
secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi Júnior.

A técnica utilizada 
pela SAAMA é conhe-
cida como “Método 
UFSC” - Compostagem 
Termofílica em Leiras 

Estáticas com Aeração 
Passiva e consiste na 
montagem de uma lei-
ra por camadas na pro-
porção de 45% de ma-
téria seca 45% matéria 
úmida e 10% de inocu-
lante (terra). 

“Como resultado, 
pretendemos produzir 
um composto orgânico 
com alto valor nutri-
cional e dar um desti-
no sustentável para os 
resíduos orgânicos ge-
rados na horta munici-
pal. Quando inaliza-
do, o composto pode 
ser usado como adubo 

para a produção de 
hortaliças e mudas de 
árvores nativas”, expli-
ca Aldo.

Participaram da 
montagem do Piloto 
de Compostagem re-
presentantes do CRAS 
1 que pretendem repli-
car a técnica para rea-
proveitar os resíduos 
da horta e produzir o 
composto orgânico. 
Para mais informações, 
o telefone de contato 
da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente é 
(16) 3209-2450.

Professores da rede 
municipal de Jabotica-
bal participarão na pró-
xima semana de mais 
um Fórum da Educação. 
Pelo 14º ano, o evento 
traz proissionais reno-
mados para discutir as-
suntos atuais e turbinar 
ainda mais a formação 
dos docentes. O Fórum 
é promovido pela Pre-
feitura Municipal e será 
realizado no Clube de 
Campo Lafranchi, de 24 
a 26 de julho.

Os palestrantes con-
irmados para este ano 
são os professores Pa-
checão, Gabriel Perissé, 
Ilan Brenman, Ana Paula 
Izidoro Cury e João An-

tonio Galbiatti Filho. As 
palestras acontecerão 
nos períodos da manhã 
e da tarde. O evento será 
encerrado na noite do 
dia 26 com o espetáculo 
teatral “Palhaços”, com 
Dedé Santana e Fiora-
vante Almeida.

Conira a programa-
ção completa:

• 24 de julho
8h – Credenciamento 

e café
9h – Abertura – Apre-

sentação Musical
Palestra - “Transfor-

mando a sala de aula”
Palestrante – Prof. Pa-

checão
14h – Palestra - “ A So-

lidão Digital” - Uma rele-

xão sobre os efeitos da 
solidão infantil e juvenil 
no mundo contemporâ-
neo -

Palestrante – Prof. Dr. 
Ilan Brenman

16 h – Cofee Break
• 25 de julho
8h – Credenciamento 

e café
9h – Palestra - “CON-

VIVER- Novos Conceitos 
para Humanizar o Coti-
diano”-

Palestrante – Prof. Dr. 
Gabriel Perissé

14h – Apresentação 
Musical – Sharah Bertoc-
co

Palestra – Educar para 
liberdade pelo amor –

Palestrante – Drª Ana 

Paula Izidoro Cury
16h – Cofee Break
• 26 de julho
8h – Credenciamento 

e café
9h – Palestra - “ Atra-

vés do Espelho: como 
transformar sonhos em 
realidade”

Palestrante – Prof. Dr. 
João Antonio Galbiatti 
Filho

20h – Espetáculo Tea-
tral “Palhaços”

Elenco: Dedé Santana 
e Fioravante Almeida

Direção: Alexandre 
Borges

*Entrada permitida 
apenas para professores

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-2469.

Todas as peças serão doadas 
para população carente 

Programação acontece de 24 a 26 de julho, 
no Clube de Campo Laffranchi

Município VerdeAzul 2019: Jaboticabal está 
entre os qualiicados

O Governo do Estado 
de São Paulo dá pros-
seguimento ao progra-
ma Município VerdeA-
zul, avaliando as ações 
realizadas nas 638 ci-
dades. Realizado pela 
Secretaria Estadual de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado, 
os organizadores di-
plomaram os 164 mu-
nicípios aprovados. A 
cerimônia aconteceu 
na quinta-feira (18), 
em Baurú.

Nesta etapa, Jabo-
ticabal conquistou 
59.89 pontos. “Essa 
certiicação represen-
ta o bom momento 
que nosso município 

Dos 645 municípios participantes, Jaboticabal está entre os 60 melhores do Estado
vive. Graças ao empe-
nho de nossos funcio-
nários, conseguimos 
desenvolver uma série 
de ações importantes 
que garantiram uma 
excelente posição no 
ranking geral. Agora 
é dar prosseguimento 
ao trabalho”, airma o 
secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi Júnior.

A qualiicação – O 
processo é considera-
do pelos executivos 
um “simulado” para a 
certiicação que ocorre 
ao inal de cada ciclo 
anual. O município en-
caminha aos técnicos 

do PMVA suas 85 tare-
fas, baseadas em ações 
ligadas às diretivas do 
Programa. De acordo 
com a nota alcançada, 
a cidade é qualiicada 
para certiicação. 

Atualmente, estão 
inscritos no Programa 
638 municípios do Es-
tado que, ao participa-
rem de um ciclo, são 
avaliados em ações 
fundamentadas em dez 
diretivas: Município 
Sustentável, Estrutura 
e Educação Ambiental, 
Conselho Ambiental, 
Biodiversidade, Gestão 
das Águas, Qualidade 
do Ar, Uso do Solo, Ar-
borização Urbana, Es-

goto Tratado e Resídu-
os Sólidos.

Os municípios certi-

icados ganham o di-
reito de utilizar a logo-
marca da certiicação e 

assim agregar valor às 
transações comerciais 
de seus produtos.
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Bala de 
Prata

Versículos 

da Bíblia 

Maior nadador do Brasil, medalhista César Cielo vem a 
Jaboticabal dar palestras sobre sua trajetória no esporte
Evento da Federa-

ção Aquática Paulista 
traz proi ssionais re-
nomados da natação 
do Brasil e do mundo, 
para compartilharem 
experiências e conhe-
cimento com o público, 
entre eles o treinador 
italiano de natação de 
fundo, campeão olím-
pico em 2016, Stefano 
Morini.

Agosto de 2019 – Es-
tudantes, professores 
e amantes da natação 
têm encontro marcado 
com o medalhista olím-
pico César Cielo no pró-
ximo sábado, dia 17, na 
academia Cardiofísico 
em Jaboticabal. Ele e 
outros proi ssionais e 
especialistas da mo-
dalidade estarão no 2° 
Congresso Paulista de 
Esportes Aquáticos re-
alizado pela Federação 

Aquática Paulista (FAP).
O maior nadador 

brasileiro,  conquistou  
medalha de ouro nas 
olimpíadas de 2008 e 
tricampeão mundial, 
César é o convidado es-
pecial de uma palestra 
sobre sua carreira ,trei-
namento e motivação, 
oportunidade única de 
aprendizado para na-
dadores que buscam 
aperfeiçoamento técni-
co e de desempenho, 
que contará os bastido-
res do trabalho realiza-
do como atleta.

Para o evento, a FAP 
também traz à Jaboti-
cabal uma atração in-
ternacional: um dos 
mais respeitados e re-
nomados treinadores 
de natação de fundo do 
mundo, o italiano Ste-
fano Morini, fará uma 
apresentação sobre o 

ESPORTE

que é possível apren-
der nos treinos a partir 
de seu conhecimento 
como técnico olímpico. 
Essa é a segunda vez 
que um congresso com 
esse formato é realiza-
do no país.

Os interessados em 
participar podem ca-
dastrar-se diretamente 
pelo site da Federação 
Aquática Paulista. A 
inscrição, que dá di-
reito a acompanhar 
todas as atividades du-
rante todo o i nal de 
semana do congresso 
(16 e 18 de agosto), 
custa R$300,00. Es-
tudantes pagam meia 
(R$ 150,00). A progra-
mação completa pode 
ser acessada pelo link: 
www.aquaticapaulista.
org.br

2º Congresso Paulis-
ta de Esportes Aquáti-

cos
Data: 16 a 18 de agos-

to de 2019
Local: Academia Car-

diofísico - R. Castro Al-
ves, 1079

Inscrições e mais in-
formações: www.aqua-
ticapaulista.org.br

Valor da inscrição: 
R$ 300,00 (inteira) e R$ 
150,00 (estudantes)

Organização: Federa-
ção Aquática Paulista.

VENDO GOL 1.999 
Azul. Ótimo estado e excelente preço.

Tratar (16) 9.9730-3050

Pedro

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1002435-71.2016.8.26.0291 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) Claudio Aparecido Dos Santos, 
Brasileiro, Separado judicialmente, Comerciante, RG 20.480.275-1, CPF 100.185.328-88, com endereço à Rua João Ribeiro Barros, 
1000, apto 317 - ed. São Paulo, centro, CEP 18080-900, Sorocaba – SP CA Dos Santos Choperia Me, CNPJ 13.318.499/0001-21, 
com endereço à Rua Joao Ribeiro Barros, 1000, apto 317 - Ed São Paulo, centro, CEP 18080-900, Sorocaba - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando, em síntese ser credor dos executados 
pela importância de R$31.516,07 (valor atualizado até junho/2019), oriundo de cédula de crédito bancário – capital de giro – nº. 
7029046, vencida aos 15/05/2014 e não paga pelo executado. Encontrando-se o(a) executado(a) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida especificada na inicial no valor de R$ 18.793,51 
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. Registre-se, 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 02 de julho de 2019. K-13e20/07

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 730 DE 18 DE JULHO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 17 de julho 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 Professor Doutor 

Antonio Sergio Ferraudo.

Autoria: Luís Carlos Fernandes.

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Professor Doutor 

Antonio Sergio Ferraudo.

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

nicipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto legislativo cor-

rerão 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 julho de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-

ticabal, em 18 de julho de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 731 DE 18 DE JULHO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 17 de julho 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 Governador João Do-

ria Júnior e dá outras providências.

Autoria: Pepa Servidone.

Art. 1º Fica outorgado Título de cidadão jaboticabalense ao Governador João Do-

ria Júnior.

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

nicipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto legislativo, cor-

rerão 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 julho de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-

ticabal, em 18 de julho de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

Nº 03, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – Disciplina o formato das honrarias da 

Câmara Municipal de Jaboticabal.
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