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EDITORIAL
Você está lendo a sétima edição do
informativo digital da Câmara Municipal
da Estância Turística de Pereira Barreto.
A cada dois meses, uma edição será
preparada com um resumo das atividades

boa
leitura.

legislativas.

PREFEITURA RETIRA PROJETOS QUE
PREVIAM CUSTEIO DA CAVALGADA
Após protocolar projetos de lei solicitando autorização da
Câmara Municipal para que a Prefeitura contribuísse
financeiramente com a Associação Comitiva de Jesus para a
realização da VI Cavalgada 'Os Pioneiros', o Executivo Municipal
solicitou a retirada dos projetos.
O primeiro Projeto de Lei, sob o número 44/2018, foi
protocolado no dia 25 de junho, mas foi retirado a pedido da
Prefeitura, após a apresentação do ofício nº 41/2018/GAB, no
dia 12 de julho. O documento previa a transferência de 20 mil
reais para a Associação Comitiva do Jesus promover o evento.
Já o Projeto de Lei nº 47, proposto pelo Executivo no dia 17 de
junho, com o mesmo fim, foi retirado horas depois de ter sido
apresentado ao crivo da Câmara. A proposta, continha erros
ortográficos e legais, em especial quanto a data estipulada para
apresentação de contas pela entidade, bem como ausência de
apresentação de plano de trabalho, em contrariedade a
legislação vigente e as instruções do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. Os projetos de lei foram se quer debatidos
pelos vereadores. .

CÂMARA APROVA ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL PARA REFORMA DA UBS COHAB
E REPASSE À SANTA CASA
A Câmara Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto aprovou na
segunda-feira, dia 13 de agosto, a abertura de crédito adicional
suplementar de R$ 250 mil para reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS)
Cohab e repasse à Santa Casa de Misericórdia. As obras e instalações e os
custos para reforma e ampliação da UBS Cohab serão de R$ 110 mil.
Também será repassada à Santa Casa a quantia de R$ 110 mil. Ainda serão
abertos créditos de R$ 30 mil para aquisição e equipamentos e material
permanente. O valor total de R$ 250 mil é fonte do recurso proveniente da
anulação das obras e instalações para recuperação de pavimentação
asfáltica em rodovias vicinais.

VUNESP DIVULGA RESULTADO DO
CONCURSO DA CÂMARA
A Fundação Vunesp divulgou nesta quinta-feira, dia 16 de
agosto, o resultado do concurso público que prevê o
preenchimento de vagas no quadro de funcionários da
Câmara Municipal.
O concurso, realizado em 22 de julho, ofereceu
oportunidades para analista de sistemas (1 vaga), técnico
legislativo (formação de cadastro) e tesoureiro (1 vaga).
Ao todo são 197 candidatos, sendo 53 para uma vaga para
o cargo de analista de sistemas, 41 para o cargo de
tesoureiro, com uma vaga e 105 para o cargo de técnico
legislativo, de formação de cadastro reserva. Para esse
cargo foi deferida uma solicitação de inscrição na condição
de candidato com deficiência.
O resultado do concurso está disponível no
site https://www.vunesp.com.br/CPBR1801.

CÂMARA AUTORIZA DOAÇÃO DE TERRENO PARA
ATIVIDADE DE OFICINA MECÂNICA AGRÍCOLA
Em prol do município, os vereadores de Pereira Barreto
aprovaram na Sessão Ordinária da última segunda-feira,
dia 13, o Projetos de Lei nº 40, que autoriza a doação de
área de terreno para Ari Pereira do Nascimento Júnior. O
objetivo é a construção de uma oficina mecânica agrícola,
torno e solda. A proposta, do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano, é de doação de um terreno com
área de 675 metros quadrados, no lote 9 da quadra J,
localizada no Loteamento Parque Industrial. Para o início
das obras, o prazo é de seis meses, enquanto o término
deve acontecer em dois anos, contados da publicação
desta Lei.

