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Casa Favorita, localizada na Rua Inácio Franco.

Membros da diretoria da APAMA e Vereadores após sessão ordinária do dia 19 de junho.

No dia 19, após a Sessão
Ordinária, o Presidente da Câmara
Municipal de Morro Agudo,
Vereador Danilo Luis Guarnieri
Mauricio e os Vereadores, Adilson
Fabiano Roque, Antônio Francisco

Homens colocando postes de Iluminação na Avenida São José, no ano de 1.974, prefeito Air
Rodrigues de Castro e funcionários, Antonio Carlos Zilli, Altamir Ribeiro Terra, Valdemir Ribeiro Terra,
Manoel Martins Prado, Luiz Guarnieri, Aristeu Dias Castro, Adelino Tritola, Alvino Alves Ferreira e
outros.

(Foto: André Mathias)

de Almeida, César Reginaldo
Ribeiro, Elvis Junio Marques, José
Roberto Picitelli dos Santos,
Marcos Antônio Vicari, Roberto
Salvador e Wellington Floriano
Rosa reuniram-se com os mem-

bros da diretoria da APAMAAssociação Protetora dos Animais
de Morro Agudo, e cidadãos
mobilizados pela causa para ouvir
as reivindicações e solicitações em
prol da atual condição dos animais
que são resgatados das ruas, e os
que sofrem com maus tratos,
além de um aumento de multa
para as pessoas que forem pegas
realizando tais práticas. Foi
proposto pelo Presidente da Casa,
Danilo Guarnieri, que a APAMA e
os demais participantes da reunião realizassem uma análise da
Lei de n° 2448/2005, que dispõe
sobre o controle de população de
animais e controle de zoonoses no
Município de Morro Agudo
. As
alterações apontadas poderão
posteriormente ser utilizadas para
a criação de um projeto de lei que
visará suprir as eventuais falhas
ou lacunas na legislação municipal
e prevenir que novos casos de
maus tratos ocorram.
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VEREADOR ENCONTRA COM DEPUTADO ESTADUAL
para protocolar o OFICIO N°
11/2017 AFA/39 no qual
solicitou a doação de materiais esportivos tais como:
bolas de futebol society;
bolas de futebol de campo
profissional; pares de redes
de futebol society; pares de
redes de futebol de campo
profissional que serão utilizados em eventos esportivos na cidade e que beneficiarão dessa forma a população, além de solicitar a
doação de uma cadeira de
rodas para uma munícipe,
facilitando assim sua locomoção e reabilitação física.
Na oportunidade foi tratado
sobre a liberação de uma
Assessor do Dep. Estadual, Luis S. Madureira, Vereador Antônio Francisco de Almeida e
Deputado Estadual Campos Machado.
ambulância solicitada pelo
No dia 29 de junho, o com o Deputado Estadual, Vereador e que se encontra
Vereador Antônio Francisco Campos Machado e seu aguardando a liberação do
de Almeida esteve reunido Assessor Luis S. Madureira Governador para ser encaminhada para o município.

CÂMARA MUNICIPAL ENTRARÁ EM RECESSO PARLAMENTAR
NO DIA 1 DE JULHO
Na Câmara Municipal ocorre o
Recesso Parlamentar no período
de 16 de dezembro a 14 de
fevereiro e de 1 a 31 de julho,
porém mesmo assim os vereadores continuam atendendo a
comunidade. No recesso parlamentar a área Administrativa da
Câmara funciona normalmente
inclusive no atendimento ao
público, mas não há sessões
ordinárias para apreciação de
projetos, a menos que o prefeito
municipal, Gilberto César Barbeti,
o Presidente da Câmara Danilo
Luis Guarnieri Mauricio ou 2/3 dos
vereadores convoquem os
demais Vereadores para sessões
extraordinárias em caso de
urgência ou interesse público
relevante.

Prédio da Câmara Municipal
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CÂMARA & NATUREZA
de trepadeiras.
Em Morro Agudo foram
encontrados por Marquinhos
Aventureiro 3 espécies de Macacos:
Macaco Bugio (Alouatta guariba)
Macaco Prego (Sapajus nigritus)
Macaco Sagui-de-tufo-preto
(Callithrix penicillata)

Macaco Prego (Sapajus nigritus)
U m m a c a c o p e ra l t a , c h e i o d e
travessuras e muito esperto, é o
Macaco Prego. Fácil de encontrar
bandos dele, onde um macho é o
dominante daquele grupo. Possui
hábito diurno e com uma alimentação
muito diversificada que vai desde
ovos, frutas, sementes, pequenos
vertebrados, aranhas e uma grande
variedade de insetos.

pequeno, mas sua cauda é bem
grande em relação ao seu corpo, vive
em bandos. Alimentam-se de
insetos, répteis, mamíferos
minúsculos, aves, ovos,
determinados vegetais e frutas.
Também de hábito diurno, mais
comum de ser encontrado no Rio
Pardo e na Mata Chica.

Recentemente fotografado no Rio
Pardo em um bando de 10 indivíduos.
A fêmea é bem dócil, de fácil
visualização, ao contrario do macho
que é mais arisco, escondendo-se
nas arvores mais altas. É um animal
de hábito diurno, alimentam-se de
folhas, frutos, flores, brotos e caules

Este macaco pode ser encontrado
aqui mesmo dentro da cidade. É o
macaco de menor porte, muito

O autor Marquinhos aventureiro
ainda trás uma nota sobre um
assunto polêmico e em alta em nossa
sociedade; a "FEBRE AMARELA". No
qual afirma que os macacos são
importantíssimos indicadores dessa
doença, "eles são ‘alertas’ e
‘sentinelas’ e
NÃO transmitem a
FEBRE AMARELA. A doença é
transmitida por um mosquito tanto
nas pessoas como nos macacos".

Macaco Bugio (Alouatta guariba)

Macaco Prego (Sapajus nigritus)

Macaco Bugio (Alouatta guariba)

Macaco Bugio (Alouatta
guariba)

Macaco Sagui-de-tufo-preto
(Callithrix penicillata)

Macaco Prego (Sapajus nigritus)

Macaco Sagui-de-tufo-preto
(Callithrix penicillata)
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ATOS OFICIAIS
AUTÓGRAFO Nº 21/2017
PROJETO DE LEI Nº
22/2017
Projeto de Lei de autoria do
Poder Executivo Municipal
(Prefeito Gilberto César
Barbeti)
“Dispõe sobre a concessão de
transporte intermunicipal a
estudantes do Município de
Morro Agudo e dá outras
providências.”
AUTÓGRAFO Nº 22/2017
PROJETO DE LEI Nº
19/2017
“Dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município de

Morro Agudo para o período de
2018 a 2021”.
ATO Nº 21/2017
(DA MESA)
"Dispõe sobre o pagamento de
férias em pecúnia a servidora
WILMA DA SILVA GARCIA", no
período que especifica e dá
outras providências”.

ATO Nº 23/2017
(DA MESA)
"Dispõe sobre a concessão de
quinze dias de férias referente
ao segundo período do anuênio
2015/2016 ao Servidor
RICARDO MOTTA CHAVES, e dá
outras providências".
ATO Nº 24/2017
(DA MESA)

ATO Nº 22/2017
(DA MESA)
"Dispõe sobre o pagamento de
férias em pecúnia ao Servidor
G U S TAV O T R A M O N T E , n o
período que especifica e dá
outras providências".

"Dispõe sobre o pagamento de
férias-prêmio em pecúnia ao
servidor MÁRIO LUIZ
BRUNHARA, no período que
especifica e dá outras
providências".

ACONTECEU NA CÂMARA
Sessões:
Dia 5 – Às 20 horas, sessão
ordinária no plenário da
Câmara Municipal;
Dia 19 – Às 20 horas, sessão
ordinária no plenário da
Câmara Municipal;

Reuniões:
Dia 27 – Às 16 horas, audiência pública da polícia militar
para tratar sobre assuntos de
segurança pública no plenário
da Câmara Municipal;
Viagens:
Dia 8 – Às 17 horas, viagem do
Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Danilo Luis

Guarnieri à Ribeirão Preto para
protocolar o OFÍCIO n°9/2017
DLGM/82 no Gabinete do
Deputado Estadual Léo
Oliveira;
Dia 21 – Às 4 horas, viagem do
Vereador Wellington Floriano
Rosa à São Paulo para comparecer na Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo, para protocolar o Ofício
nº 4/2017 – WFR/61 – CMMA
no Gabinete do Deputado
Estadual Welson Gasparini e
gerente do setor público,
Nadson Xavier Soares, da
Agência de Desenvolvimento
Paulista – Desenvolve-SP, para
protocolar o Ofício nº 4/2017 –
WFR/65 – CMMA.
Dia 29 – Às 5 horas, viagem do
Vereador Antonio Francisco de

Almeida à São Paulo para
protocolar OFÍCIO Nº 11/2017
- AFA/39 – CMMA, na
Secretaria Estadual de
Esportes, Lazer e Juventude
solicitando a doação de materiais esportivos e retirar na
Secretaria Estadual da Saúde
os itens solicitados nos
OFÍCIOS Nº 11/2017 - AFA/19
E 30 – CMMA.
Dia 30 – Às 8 horas, viagem do
Vereador Wellington Floriano
Rosa à Ribeirão Preto para
comparecer no Escritório
Regional do Departamento de
Estradas de Rodagem - DER,
com o Diretor Domingos
Lascala, para protocolar o
Ofício nº 4/2017 - WFR/69 –
CMMA, solicitando a instalação
de redutores de velocidade na
SP-373.
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES NO MÊS DE
JUNHO DE 2017
ADILSON FABIANO ROQUE
AO PREFEITO MUNICIPAL
Solicita visar determinar os estudos
necessários para realizar concurso público,
visando prover os cargos de guarda
municipal e outros.
ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita com o aval unânime dos demais
Vereadores determinar ao responsável
pela mudança de sentido de direção das
ruas de Morro Agudo, se reunir com os
Vereadores, visando fornecer maiores
esclarecimentos em razão às várias
reclamações dos munícipes. Ressaltou
ainda que para a mudança de direção das
ruas, ser necessário à realização de estudo
criterioso de modo que o trânsito fique
funcional e que agrade a maioria dos
munícipes.
2- Solicita determinar efetuar melhoria na
sinalização de solo, na estrada vicinal que
liga Morro Agudo a São Joaquim da Barra,
com a pintura das faixas e a instalação de
olhos de gato, em razão de que durante a
noite, os riscos aumentam;
3- Solicita determinar efetuar o prolongamento da Rua Augusta Paulino, até a
Avenida João paulino, propiciando a fluidez
do trânsito no local.
AO FUNCIONARIO DO BARRACÃO
MUNICIPAL ALBERTO JOSÉ DOS
SANTOS
Solicita agradecê-lo pela presteza com que
tem desempenhado suas funções,
especialmente por atender o Vereador na
solicitação de reparos na iluminação
pública nas proximidades do Cristo.
CÉSAR REGINALDO RIBEIRO
AO PREFEITO MUNICIPAL
Solicita determinar ao setor competente da
municipalidade providenciar a instalação
de um ar condicionado adquirido pelo
Projeto Colmeia, para que possa beneficiar
seus alunos e funcionários.
DANILO LUIS GUARNIERI
MAURICIO
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita determinar o pagamento do
adicional de insalubridade a todos os
servidores municipais que fizerem jus, e
que tenham requerido, pois alguns
requereram e até a presente data, não
obtiveram o deferimento. Ressaltei ainda
com o aval do Vereador Wellington Floriano
Rosa, que é necessário também propiciar
melhorias nas condições de trabalho dos
servidores que trabalham com o esgoto.
2- Solicita determinar a instalação de
Bebedouro de Água, no Centro de Lazer
Municipal “Francisco Marcos Junqueira
Netto”.
3-Solicita determinar ao setor competente
da municipalidade a construção de redutor

de velocidade na Rua Joaquim Pereira
Goulart, situada no bairro Jardim dos Ipês,
para coibir o excesso de velocidade
praticado por motoristas naquela via
pública para evitar o risco de acidentes.
AO COORDENADOR DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA, FABIO
HENRIQUE PUGIM
Solicita efetuar o cadastramento do
Município de Morro Agudo, no Ministério de
Esportes até o próximo dia 12 de junho,
referente a iluminação do Estádio
Municipal “Milton Pereira Viana” e a
reforma do Ginásio de Esportes “Pacão”.
Ressaltou ainda, que após o cadastramento, favor informar o número das propostas
para podermos iniciar o trabalho político,
para conseguirmos os recursos financeiros
para Morro agudo.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
DAIANA CRISTINA COELHO
STOLARIQUE
Solicita aumentar a quantidade de técnico
de enfermagem na Unidade Básica de
Saúde “Dr. Mariano Antonio de Figueiredo”,
pois os funcionários estão reclamando.
Ressaltei ainda, que se for possível, efetuar
uma reunião com os mesmos.
AO DEPUTADO ESTADUAL LÉO
OLIVEIRA
Solicita interceder junto ao Ministério da
Saúde em favor do município de Morro
Agudo visando à liberação da proposta de
n° 11833.991000/117012, no qual foi
solicitada uma ambulância tipo A –
Remoção simples e eletiva, estimada no
valor de R$170.000,00 (Cento e setenta
mil reais) que será destinada para o setor
da saúde de Morro Agudo. Ressaltou ainda
que a aquisição da referida ambulância é
de grande necessidade para o transporte
de pacientes do município, pois os veículos
atuais não se encontram em condições de
realizar o transporte.
AO DIRETOR DO CENTRO DE
CONTROLE DE ZOONOSES, ROGÉRIO
BELETATO
Solicita visando prestar esclarecimento
aos nossos munícipes sobre animais
abandonados nos mais diversos lugares,
encaminhar ao Poder Legislativo, as
seguintes informações: O Centro de
Controle de Zoonoses “Ricardo Izar”
encontra-se em funcionamento? Se
negativo, esclarecer a razão. Se afirmativo, o município está realizando o recolhimento dos animais que se encontram em
situação de abandono nas vias públicas e
demais logradouros? Se houver o recolhimento dos mesmos, para onde estão
sendo encaminhados?
AO DEPUTADO FEDERAL BALEIA
ROSSI
1-Solicita interceder junto ao Ministério do
Turismo em favor do município de Morro
Agudo visando à liberação da proposta de
n° 024942/2017 cadastrada no SICONV,
no qual foram solicitados recursos
financeiros estimados no valor de R$

800.000,00 (Oitocentos mil reais) que
serão destinados para o recapeamento
asfáltico das Avenidas Mariana de Almeida
Castro e Cristóvão Colombo, que delimitam o Parque Permanente de Exposições e
praças públicas, importantes pontos
turísticos em nosso município.
Principalmente durante a realização dos
eventos tradicionais, sendo o mais famoso,
a Festa do Peão realizada no mês de Julho,
e que ganha dimensões regionais cada vez
maiores a cada edição, além de outros
como a Escolha da Rainha da Festa, o Baile
da Rainha e o Desfile de Comitivas de
Cavaleiros e tropas de diversos lugares da
região conforme proposta anexada.
2- Solicita interceder junto ao Ministério do
Turismo em favor do município de Morro
Agudo visando à liberação da proposta de
n° 024942/2017 cadastrada no SICONV,
no qual foram solicitados recursos
financeiros estimados no valor de R$
800.000,00 (Oitocentos mil reais) que
serão destinados para o recapeamento
asfáltico das Avenidas Mariana de Almeida
Castro e Cristóvão Colombo.
A DIRETORA DO PRÉ INFANTIL
“FELIPE GARCIA TERRIBAS” , EDNÉIA
MÁRCIA STABILLE DE SOUZA MORAES
Solicita determinar interditar a Rua
Paraíba, nos horários de entrada e saída
dos alunos do Pré Infantil “Felipe Garcia
Terribas”, em razão dos riscos a que estão
expostos diariamente em razão do grande
tráfego de veículos nessa localidade.
AO COMANDANTE DO DESTACAMENTO
DE POLÍCIA MILITAR, SARGENTO
ERNANI GABRIEL DE SOUSA MORAIS
Solicito determinar que sua equipe
intensifique a fiscalização de caminhões
trafegando na Avenida São José, em razão
dos riscos e transtornos que vem ocasionando aos nossos munícipes em razão de
que os mesmos deverão utilizar o Anel
Viário.
ELVIS JUNIO MARQUES
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita parabenizar pela troca de areia
nos parques infantis, especialmente no
centro de lazer municipal “Francisco
Marcos Junqueira Netto”. Ressaltando
ainda, a necessidade de construir uma
grade de proteção ao redor para evitar que
os cães adentrem no local destinado ao
lazer das crianças;
2- Solicita com o aval unânime dos demais
Vereadores, informar quais são os critérios
utilizados para ocorrer às designações dos
funcionários?
3- Solicita com o aval do Vereador Danilo
Luis Guarnieri Mauricio, efetuar a abertura
de Rua no meio da Praça da Matriz,
propiciando o aumento de vagas para o
estacionamento;
4- Solicita determinar efetuar a pintura da
Praça existente no Bairro Santo Inácio dos
Vieira;
5- Solicita Com o aval do Vereador Antonio
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES NO MÊS DE
JUNHO DE 2017
Francisco de Almeida, determinar a
construção de 2 (dois) campos de futebol
“canindé” no local destinado ao campo de
futebol do bairro Santo Inácio dos Vieira,
possibilitando a prática de futebol para os
moradores;
6- Solicita retornar o sentido duplo de
direção na Rua Antonio Beletate, em razão
das várias reclamações e abaixo assinado
efetuado pelos moradores;
7- Solicita retornar o sentido duplo de
direção no Prolongamento da Rua Rita
Aurora do Prado e da Rua Paulo Nishi em
razão das várias reclamações e abaixo
assinado efetuado pelos moradores;
8- Solicita efetuar a construção de calçadas
na área já doada pela família Paulino, pois
os pedestres estão utilizando a via pública.
AO FUNCIONARIO DO SETOR DE ÁGUA
E ESGOTO, JOSÉ CARLOS PEDRO
ALVES
1- Solicita a instalação de galeria pluvial,
na Rua João Chaves, pois há água parada
no local;
2- Solicita efetuar reparos nas tampas dos
bueiros danificadas em diversas localidades do nosso município.
AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE TRANSITO,
WASHINGTON LUIS CHAVES DE
OLIVEIRA
1- Solicita efetuar os estudos necessários
para a mudança do sentido de direção da
Rua Prudente de Moraes, nas proximidades
do cemitério. Ressaltando ainda que
atualmente, em dias de velório, está
ocorrendo transtornos as pessoas.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
DAIANA CRISTINA COELHO
STOLARIQUE
1- Solicita
informá-la que chegou ao
conhecimento do Vereador que houve
denúncia de que está sendo realizado
pagamento a motoristas de ambulância,
fora da escala de trabalho, para efetuarem
o transporte na educação. Ressaltou que
se realmente estiver ocorrendo tal fato,
poderá haver risco para os passageiros,
haja vista, o cansaço desses motoristas.
AO SECRETÁRIO MUNICIPAL JOAO
MARCOS FICHER
1- Solicita determinar o mais rápido
possível os estudos que irá possibilitar a
construção de túmulos acima do nível da
rua.
AO PRESIDENTE DO HOSPITAL SÃO
MARCOS GILMAR BARBETI
Solicita que efetue a entrega da Prestação
de Contas do Hospital São Marcos e da
Organização Social, referente aos anos de
2013 e 2014, incluindo o pessoal que foi
contratado, dispensado e respectiva
remuneração.
JOSÉ ROBERTO PICITELLI DOS
SANTOS
AO PREFEITO MUNICIPAL

1- Solicita disponibilizar em favor das
comunidades dos bairros que não tem
centro comunitário, banheiros químicos,
durante a realização dos festejos juninos;
2- Solicita efetuar a substituição das
lâmpadas danificadas na Avenida XV de
novembro.
3- Agradece por determinar disponibilizar
em favor das comunidades dos bairros que
não tem centro comunitário, banheiros
químicos, durante a realização dos festejos
juninos e determinar a substituição das
lâmpadas danificadas na Rua José Pedro da
Silva.
MARCOS ANTONIO VICARI
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita com o aval do Vereador Roberto
Salvador, efetuar a cobertura do ponto de
ônibus destinado às crianças no bairro
Santo Inácio dos Vieira, na praça central,
pois em dias de chuvas, ocorre muitos
transtornos durante a espera;
2- Solicita com o aval do Vereador Roberto
Salvador, iluminar a avenida de acesso ao
bairro Santo Inácio dos Vieira.
3- Solicita determinar ao setor competente
da municipalidade, efetuar a troca da
lâmpada queimada na Rua Paraíba, altura
do número 261, para melhorar a iluminação pública.
4- Reitera solicitação visando esclarecer
quais foram os motivos e estudos realizados visando o sentido único de direção da
Rua Paulo Nishi, que dá acesso ao Bairro
Morada do Lago;
5- Solicita determinar a construção de
canaleta na Rua Joana Biagi Brunhara com
a Rua Clementino Xavier Marques nº 156,
em razão do acúmulo de entulho no local;
6- Solicita com o aval dos Vereadores
Adilson Fabiano Roque e Antonio Francisco
de Almeida, determinar instalar bebedouro
de Água no cemitério municipal.
AO CHEFE DO SETOR DE AGUA E
ESGOTO, JOSÉ CARLOS PEDRO ALVES
Agradece pelos relevantes serviços que
tem realizado junto ao Setor de Água e
Esgoto em benefício da população
morroagudense.
ROBERTO SALVADOR
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita com o aval do Vereador Marcos
Antonio Vicari determinar ao setor
competente da municipalidade efetuar
melhorias na sinalização do trevo de
acesso ao bairro Santo Inácio dos Vieira.
2- Solicita disponibilizar 1 (um) guarda
municipal para exercer suas funções no
velório municipal, dessa forma, poderá
coibir a invasão de pessoas que estão
pernoitando no referido local, bem como,
poderá
ao mesmo tempo, efetuar a
guarda da APAE, Cemitério, Farmacinha e
Escola de Comercio, ao mesmo tempo, não
onerando os cofres da Prefeitura municipal.

WELLINGTON FLORIANO ROSA
AO PREFEITO MUNICIPAL
1- Solicita instalar canaleta na Rua
Amazonas no cruzamento com a Avenida
São José em razão de que a grande
depressão existente no local causa
transtornos aos proprietários dos veículos;
2- Solicita informar a essa Casa de Leis, se
haverá a distribuição de uniforme escolar
para os alunos da rede municipal de
ensino, em razão de que já estamos no
mês de junho.
3- Reitera solicitação visando efetuar as
melhorias necessárias na área central de
nossa cidade, disponibilizando maior
quantidade de vagas de estacionamento;
4- Solicita determinar efetuar a coleta do
entulho de restos de materiais de construção existente nos bairros Cidade Nova e
Alfredo Benedetti.
5- Solicita determinar regularizar o
itinerário do ônibus circular, bem como
estender o percurso até o bairro Cidade
Nova;
6- Solicita determinar efetuar a limpeza do
Córrego do Chapéu, aproveitando o
período de seca e evitar que transtornos
aos moradores durante a época chuvosa;
7- Solicita determinar efetuar com mais
afinco, a limpeza pública no bairro Santo
Inácio dos Vieira.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
DAIANA CRISTINA COELHO
STOLARIQUE
1- Solicita informar a Câmara Municipal de
Morro Agudo, os nomes dos médicos e as
especialidades contratada pelo Município;
2- Solicita informar o valor que o Município
pagou na compra de medicamentos para o
reabastecimento da farmacinha. Caso
ainda não comprou os medicamentos,
informar quando irá ser realizada a
compra?
AO DIRETOR DA 8ª DIVISÃO
REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM, DOMINGOS
LASCALA,
1- Solicita efetuar as melhorias necessárias na sinalização do trevo que dá acesso ao
bairro Santo Inácio dos Vieira;
2- Solicita efetuar os estudos que se
fizerem necessários na faixa contínua
existente, na Rodovia SP 351, a partir da
Fazenda Agudo até a fazenda Santa
Helena, para que possa o tráfego fluir
melhor, pois referido percurso totaliza mais
de 5 (cinco) quilômetros.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, HELENA DUTRA DA SILVA
ANDRADE
Solicita informações sobre quais cursos
estão em funcionamento na Escola
Profissionalizante “Edson de Almeida”, em
razão de ter recebido informações sobre o
encerramento do curso de torneiro
mecânico. Caso houve o encerramento
deste curso, informar o motivo.

