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Chove mais que em 1999: 
obras evitam nova tragédia em Jaboticabal

Jaboticabal (SP) foi 
atingida por um tem-
poral na noite de quin-
ta-feira (02), por vol-
ta das 22h. A tromba 
d’água atingiu índice 
pluviométrico de 120 
milímetros e causou 
queda de galhos, ala-
gamentos e sujeira. 
Em 1999 uma chuva de 
apenas 89 milímetros 
matou duas pessoas. 
Em 2020, Jaboticabal 
não registra nenhum 
ferido ou desabrigado.

De lá pra cá, a pre-
feitura investiu pesado 
em infraestrutura. “Ca-
nalizamos e construí-
mos oito novas pontes 
no Córrego Jaboticabal. 
Construímos pontes 
nas ruas Ana Ramos 
de Carvalho e Rui Bar-
bosa, no Córrego Cer-
radinho (marginal), úl-
timo trecho que será 
canalizado e concluirá 
este grande projeto. 
Os bairros Ponte Seca, 
Centro, Nova Apareci-
da, Nova Jaboticabal, 
Sorocabano e Colina 
Verde ganharam dre-
nagem. O volume de 
chuva foi absurdo, as 
obras garantiram a se-
gurança à população 
e foram fundamentais 
para evitar uma tragé-

dia muito maior que 
a de 1999”, relembra 
o prefeito José Carlos 
Hori.

A Estação Climatoló-
gica da Unesp registrou 
índice pluviométrico 
de 120 milímetros. Já 
as do Centro Ambien-
tal, no Bosque Muni-
cipal, e a da Coplana 
- Cooperativa Agroin-
dustrial - registraram 
110 milímetros. “Para 
se ter uma ideia, imagi-
ne um campo de fute-
bol. É como se ‘jogasse’ 
quase 1 milhão litros de 
água - ou 990 m3 – em 
pouquíssimo espaço de 
tempo. A tragédia po-
deria ter sido enorme”, 
explica o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, Josué dos Santos. 

Relembre como foi a 
chuva de 1999: 

https://www1.folha.
uol.com.br/fsp/ribei-
rao/ri15029901.htm

Relembre as pontes 
que foram construídas:

1. Rua Barbosa – Av 
Carlos Berchieiri

2. Rua Ana Ramos de 
Carvalho – Av Carlos 
Berchieiri

3. Av. Pintos
4. Av. Benjamin Cons-

tant
5. Av. 13 de Maio

6. Av. do Carmo
7. Av. General Glicé-

rio
8. Av. Libero Badaró 
9. Av. 7 de Setembro
10. Av. Marechal De-

odoro
Canalização do rio - 

As pontes tinham uma 
largura de apenas 5 
metros – os canais pas-
saram para 12 metros. 
O trabalho também in-
cluiu a recuperação das 
margens do Córrego Ja-
boticabal e 1.450 me-
tros de canal em con-
creto pré-moldado. Só 
nesta obra foram inves-
tidos R$ 11 milhões, 
fruto de uma parceria 
entre a Prefeitura e o 
Governo Federal. 

Drenagem – Foi feito 
um trabalho histórico 
de drenagem em Jabo-
ticabal, beneficiando 
vários bairros. Na Pon-
te Seca - onde perde-
mos vidas no passado - 
foram colocados 3.800 
metros de galerias de 
águas pluviais. A Pre-
feitura também reali-
zou a drenagem dos 
bairros Nova Jabotica-
bal, Sorocabano, Colina 
Verde, Centro, Apareci-
da e Nova Aparecida.

Tromba d’água atinge em cheio a cidade, mas canalização do Córrego Jaboticabal, 
novas pontes na “Marginal” e drenagem nos bairros evitaram acidentes
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Tu sempre estás co-
migo e todas as minhas 
coisas são tuas. Esta foi 
a resposta que pai deu 
a seu fi lho mais velho. 
Porque ele estava com 
muita raiva do seu ir-
mão mais novo, que ti-
nha gastado metade da 
herança que o pai havia 
lhe dado em vida. Essa 
história do fi lho pródigo 
é muita linda. Ele não ti-
nha um pingo de juízo. 
Saiu de casa com todo o 
dinheiro e gastou tudo 
em festas e outras coi-
sas mais. Quando aca-
bou o dinheiro, fi cou na 
pior e ninguém lhe aju-
dou. Ele saiu procuran-
do ajuda em todos os 
lugares, até encontrar 
uma fazenda e o dono 
o mandou ir alimentar 
os porcos, ali ele caiu 
em si, e vendo que era 
o fi m e não tinha mais 
nenhuma saída, se ar-
rependeu de todo o seu 
coração e voltou para a 
casa de seu pai. Este o 
recebeu com um cora-
ção inteiro e muito fe-
liz, fi zeram uma grande 
festa, mas o fi lho mais 
velho fi cou com muita 

Pr. Anastácio Martins

TU SEMPRE

Quem caprichou na decoração natalina ainda pode 
encaminhar as fotos para o Whatsapp (16) 99603-9219

raiva, e não quis parti-
cipar. O pai falou com 
ele, mas ele se recusou 
terminantemente e co-
meçou murmurar, mas 
o pai disse: Você sabe 
que tudo isso é seu, se 
você não aproveitou é 
por que você não quis, 
eu nunca te proibi de 
fazer nada. Quantas 
pessoas que não estão 
vivendo como o irmão 
mais velho? Deixando 
o inimigo enganá-los, 
dizendo que elas não 
merecem ser felizes, 
e que Deus não existe. 
Alguns chegam até a fi-
car com raiva de Deus, 
porque não consegui-
ram aquilo que que-
riam, mas acabam se 
esquecendo que Jesus 
já conquistou todas as 
sortes bênçãos, naque-
la cruz. 

Agora é hora de você 
parar de reclamar e as-
sumir a sua posição de 
vencedor. Jesus veio 
para que você tenha vida 
e vida com abundancia! 
(Lucas 15:31). Esta é a 
minha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant nº 
789. 

Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 

Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. 

Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 

22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. RECEBA UMA MEN-

SAGEM DE FÉ: (016) 
991150602.      

Em Jaboticabal, casa mais 
iluminada concorre a prêmios

A Câmara de Di-
retores Lojistas, em 
parceria com a Pre-
feitura e Unimed, 
promove a escolha 
das duas casas mais 
iluminadas nesse 
fi nal de ano em Ja-
boticabal. Quem 
dedicou o seu tem-
po para preparar 
sua residência para 
o Natal pode con-
correr a dois vales-
-compras no comér-
cio de R$ 1 mil.

As inscrições vão 
até 13 de janeiro. 
“Como forma de in-
centivo, a partici-
pação é muito sim-
ples: basta mandar 
as fotos pelo What-
sapp. Uma comis-

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-

ferir!!!  (16)3202-1986.

são será responsá-
vel pela escolha das 
duas casas”, diz o 
secretário de Indús-
tria, Comércio e Tu-
rismo, José Vantini 
Júnior.

Após o término do 
prazo, a comissão 

terá até 20 de ja-
neiro para julgar as 
fotos enviadas. Os 
prêmios serão en-
tregues no dia 25, 
na Praça 9 de Julho. 
“Essa é uma manei-
ra de reconhecer as 
famílias que dei-

xam nossa cidade 
muito mais bonita 
e iluminada nessa 
época do ano”, afi r-
ma o presidente da 
Câmara dos Direto-
res Lojistas, César 
Tomé
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Evento começou às 22hrs, com a animação da Banda 
Jabukarte, queima de fogos e muita animação

População dá boas vindas a 2020 no Lago Municipal

A população de 
Jaboticabal come-
morou em peso a 
chegada de 2020 na 
tradicional festa de 
Réveillon realiza-
da pela Prefeitura. A 
Banda Jabukarte e os 
grupos de dança Ja-
buka Dança e FitWelp 
animaram a virada de 
ano no Lago Munici-
pal. 

O novo ano foi re-
cebido com uma lin-
da queima de fogos. 
“Foi uma linda festa, 
bastante animada e 
repleta de pessoas, 
amigos e famílias 
que, juntos, deram 
boas vindas ao novo 
ano”, declarou o pre-
feito José Carlos 
Hori.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 219, DE 02 DE JANEIRO DE 2020 - CONCEDE, a pedido do servidor 
SÉRGIO LUIZ GARCIA, lotado no Departamento de Administração, Licença Prêmio 
em gozo, de 02/01/2020 a 10/01/2020, referente ao 2º período aquisitivo (03/03/2013 
a 02/03/2018). 

Nº 220, DE 02 DE JANEIRO DE 2020 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias 
coletivas em gozo no período de 13 a 27 de janeiro de 2020 aos servidores deste Po-
der de acordo com a Resolução nº 311/2009 de 17 de agosto de 2009.

Nº 221, DE 02 DE JANEIRO DE 2020 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias 
em pecúnia aos servidores deste Poder, referente ao ano de 2020. 

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: TMO - Organização Administrativa Empresarial Pública e Privada 

Ltda.
FUNDAMENTO: Convite nº 07/2017  
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: 26/12/2019

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 12/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das 
atribuições previstas na legislação vigente: 

Considerando que que ao Presidente da Mesa Diretora cabe a su-
perintendência dos serviços administrativos da Câmara;

Considerando a vigência do Ato da Presidência nº 10/2019, que 
regulamenta o recolhimento dos veículos de propriedade da Câmara Municipal de 
Jaboticabal;

Considerando a veriicação da conveniência em se aperfeiçoar o 
Ato da Presidência acima referido;

DISPÕE: 
Art. 1º. O artigo 1º do Ato da Presidência nº 10/2019 passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo 3º:
“Art. 1º.
(...)
§3º. O veículo oicial poderá permanecer com o motorista durante o 

intervalo de almoço, a im de que as solicitações de utilização oicial sejam atendidas 
com maior celeridade.”

Art. 2º. O artigo 2º do Ato da Presidência nº 10/2019 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2º Recolhido o veículo na garagem pública, as chaves deverão 
ser entregues na recepção deste Poder Legislativo.

Parágrafo único: Os pertences dos motoristas poderão permanecer 
no interior dos veículos até que a Câmara Municipal providencie armário individual 
com chave para cada motorista.”

Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 02 de janeiro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE
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Feliz Natal
e Próspero 2020

Deseja um

Boas Festas!


