24ª Reunião Ordinária realizada em 17.07.2017
Ordem do Dia
Projeto de Lei nº 159/17 - Inclui no Calendário de Eventos Oficiais
do Município o ‘Campeonato Municipal de Laço’; a ser realizado no
mês de julho; e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 161/17 - "Dá denominação a uma Estrada nesta
Cidade" - PEDRO LUIZ DOS SANTOS.
Requerimento nº 318/17 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES aos
integrantes da ONG ANIMAL SHELTER DE SANTO ANTÔNIO DA
PATRULHA; extensivo às demais pessoas envolvidas no sucesso
de público e organização do almoço, evento em que foi servida uma
saborosa ‘Paella Campeira’ e que lotou às dependências da Sede
Social do Esporte Clube Jaú; bem como pelo belíssimo ‘Brechocão’
realizado durante o ‘Domingo Cultural’, na Praça da Boa Viagem,
ambos os eventos em benefício de cães e gatos carentes do
Município e que aconteceram no domingo, dia 09 de julho do
corrente ano.
Expediente:
André Selistre, Valtair Andrade, Samuel Souza, João Luís
Moreira, Rodrigo Massulo, Marcelo Gaúcho, Dirceu Machado,
Jorge Eloy de Oliveira e Eronita Andrade - Encaminha indicação
para que seja realizada, em conjunto com a Secretaria Municipal de
Educação, a migração total dos alunos da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Santa Inês para as salas junto ao Centro de
Artes e Esportes Unificados – CEU (Praça CEU), tendo em vista a
reforma que será feita no prédio da Escola Santa Inês, destacando
que as dependências e estrutura da Praça CEU oferecem melhores
condições ao Corpo docente e aos alunos. Devido a Escola
Municipal de Ensino Fundamental Santa Inês não estar oferecendo
as reais e necessárias condições de segurança, com estrutura
deficitária, torna-se imperiosa a necessidade desta migração, com a
maior brevidade possível, para um local decente e apropriado, que
oportunizará um aprendizado eficiente e seguro e, também, aos
profissionais, uma tranquilidade de promover o ensino de uma
maneira mais digna.

Charlis Santos, PMDB – Encaminha Pedido de Providências para
que sejam realizadas melhorias na Praça da Rua Antônio Nunes
dos Santos, no bairro Santa Teresinha.
Dirceu Luiz Lopes Machado, PP: Encaminha Pedido de
Providências para que seja feita a revisão da rede de iluminação
pública de toda a extensão da Rua Juvenal Vicente Reis, na
localidade de Lomba Vermelha.
Jair Belloli, PMDB: Encaminha Pedido de Providências para que
sejam incluídas no cronograma de atividades da Secretaria
Municipal das Obras, Trânsito e Segurança, a realização de
melhorias na rede de esgoto pluvial na Rua Melorino Machado da
Luz e arredores, localizado no Bairro Bom Princípio
João Luís Moreira da Silva, SD e Eronita Andrade da Silva, SD:
Encaminha Pedido de Providências para que seja feita a revisão na
iluminação pública na localidade de Evaristo, nas três ruas
localizadas atrás da Fábrica de Calçados Canabi, bem como na
Rua Píndio Ferreira de Jesus.
Jorge Eloy de Oliveira, Marcelo Gaúcho e Samuel Souza, PTB –
Encaminham indicação no sentido de sugerir ao Prefeito, um estudo
no sentido de viabilizar a alteração do padrão do cargo de
provimento efetivo dos detentores do cargo de Motoristas da
Municipalidade, valorizando assim, uma categoria tão importante
para o bom andamento das atividades do ente público.
Marcelo Santos da Silva, PTB, Samuel Souza, PTB, Jorge Eloy
de Oliveira, PTB, e Rodrigo Massulo, PP – Encaminham
requerimento para que sejam remetidas a esta Casa Legislativa, no
prazo legal de 30 (trinta) dias, informações acerca do motivo pelo
qual o valor da hora/aula é diferente nos Nível I (Licenciatura Plena)
Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais e Nível II (PósGraduação) na Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais,
conforme documento em apenso.
Valtair Coelho de Andrade, PP - Encaminha Pedido de
Providências para que seja feita a ampliação do abrigo da parada
de ônibus do Posto de Saúde Central, em virtude do grande número
de usuários que utilizam a mesma, que é muito pequena para
atender a demanda, ficando as pessoas, muitas vezes, à mercê das
intempéries.

