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EDITORIAL
Você está lendo a quinta 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.

CÂMARA AUTORIZA EXECUTIVO A
ADITAR CONVÊNIO COM A SANTA CASA
A Câmara Municipal de Pereira Barreto aprovou o projeto de Lei nº 11,
na última segunda-feira, dia 26 de fevereiro, autorizando o Poder
Executivo a aditar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de
Pereira Barreto. O aditamento será de R$ 500 mil para cobrir as
despesas com o integral cumprimento do planejamento contido no
Plano Operativo Assistencial (POA) 2018. A abertura do crédito
adicional suplementar correrá por conta do superávit financeiro
apurado em balanço patrimonial do ano passado. É condição
indispensável que a Santa Casa apresente relatório fundamentado da
prestação de contas do valor repassado até o dia 31 de janeiro de 2019,
nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LEGISLATIVO APROVA PROJETO PARA
CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE
Foi aprovado pela Câmara Municipal na última segunda-feira, dia 19 de
março, o Substitutivo ao Projeto de Lei n° 19, que trata da concessão de
auxílio transporte de estudantes de nível superior ou técnico que residem
em Pereira Barreto e se deslocam a cidades vizinhas durante o período de
aula. A ajuda de custo se aplica apenas a cursos presenciais, será
individual e terá diferentes valores, de acordo com o local dos cursos:
Araçatuba, Três Lagoas, Andradina, e Ilha Solteira, onde haverá distinção
de preços para estudantes de ensino técnico e superior. São condições
indispensáveis para os estudantes que desejam participar da seleção
para o benefício da ajuda de custo para transporte: estar matriculado em
ensino superior ou técnico; não estar fazendo outro curso de nível
superior ou estar cursando pós-graduação, especialização, mestrado ou
doutorado; e não estar em débito com a Fazenda Pública do município.

VEREADORES AUTORIZAM CONCESSÃO DE BOLSAS
DE ESTUDO PELO EXECUTIVO
A Câmara Municipal também aprovou o projeto de lei n° 22, que
autoriza o Poder Executivo a conceder bolsas de estudo para
alunos hipossuficientes residentes em Pereira Barreto e
matriculados na Faculdades Integradas Urubupungá e no Colégio
Técnico XI de Agosto, mantidas pela Associação de Ensino e Cultura
Urubupungá (AECU), visando a promoção ao acesso à educação de
níveis técnico e superior. O custeio das despesas de mensalidade
não será apenas do município, pois a bolsa de estudo é parcial, ou
seja, o aluno arcará com parte da importância. O Executivo
assumirá valor de 30% da mensalidade, limitado até R$ 180.000,00.
Além de estarem matriculados nos cursos mantidos pela AECU, os
alunos não podem estar em débito com a Fazenda Pública
Municipal. A seleção para concessão de bolsas será realizada
através de avaliação socioeconômica pela Secretaria de Assistência
Social do Município, a qual levará em consideração a renda per
capita da família do estudante.

CAPITÃO ANTÔNIO DIAS RETORNA
AO CARGO DE VEREADOR
Durante a sessão ordinária realizada na segunda-feira, dia 16 de
abril, o capitão Antônio Pereira Dias (PSB) retornou ao cargo de
vereador em Pereira Barreto. O edil havia sido afastado em meados
de 2017, mas retomou as funções após decisão do Tribunal de
Justiça. Em sua fala, durante o Pequeno Expediente, o parlamentar
comemorou o fato de voltar ao Legislativo pereira-barretense e se
colocou a disposição da população e dos colegas vereadores. Logo
na sessão que marcou seu retorno, Dias apresentou indicações ao
Executivo, pedindo providências no trânsito e pede obras públicas.

ABERTURA DE
CRÉDITO PARA
O ESPORTE É
APROVADA
A Câmara Municipal de Pereira
Barreto aprovou o Projeto de
Lei nº 4, de 2018, para
abertura de crédito adicional
suplementar para despesas
de manutenção do
Departamento de Esporte,
Lazer e Recreação.
O referido crédito é de R$
10.000,00, que serão
destinados para custos com
premiações em eventos
realizados pelo setor.
O valor do crédito em questão
decorrerá de fonte de recursos
provenientes de
transferência.

LEI QUE INSTITUI PLANO
DIRETOR DE TURISMO
É APROVADA
A lei tem por finalidade instituir no
município, o Plano Diretor de
Turismo, que estabelece diretrizes
em relação às políticas públicas
relacionadas ao desenvolvimento
turístico de Pereira Barreto, como a
sustentabilidade e a diversificação
da oferta turística. Com objetivo de
orientar a atuação da
administração pública e a iniciativa
privada, o Plano Diretor faz parte
de um processo de planejamento
municipal, devendo garantir o
pleno exercício das funções sociais
da atividade turística, o uso
equilibrado de seus recursos,
dentre outros.

