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Resenha da Câmara
Municipal de Flora Rica
(Assessoria de Comunicação)

Registro
O vereador José Tenório Cavalcante requereu ao Prefeito Municipal de Flora Rica para que determine o setor competente a registrar todos os servidores contratados pela Prefeitura Municipal. Haja vista que alguns servidores não tiveram sua
carteira registrada enquanto outros sim, portanto desta forma
é justo a compreensão por parte deste executivo uma vez que
todos trabalham com muito afinco e presteza em suas funções, não sendo portanto necessário a discriminação em deixar uns sem registro. Sabedor dos direitos de cada um e vendo que todos trabalham conforme determina a chefia nada mais
justo que optarmos por direitos iguais.
Reforma de banheiros e forro
Reiterando uma indicação anterior de sua autoria que
foi rejeitada pelo plenário, a vereadora Josemara Ferreira, indica ao executivo municipal, através de setor competente, para
que execute reformas de banheiro e forro da escola municipal
e estadual, onde o prédio abriga os dois órgãos. Considerando que o problema não foi solucionado como alegaram os vereadores que rejeitaram sua indicação.
Mão única
O vereador José Tenório Cavalcante indicou ao senhor
prefeito, para que viabilize Projeto de Lei e envie a Câmara
Municipal de Flora Rica, a fim de revogar a Lei nº 791 de 13 de
abril de 2009. Lei esta que Estabelece Sentido Único Obrigatório no Trecho compreendido da Av. Dr. João Veloso, até a rua
Maria de Jesus Pereira Sena, na rua Simão de Oliveira. Justificou a apresentação desta preposição porque vários munícipes
e motoristas pediram por esta solicitação. Salientou ainda que
pode-se notar a dificuldade dos motoristas de ônibus e caminhões do almoxarifado municipal para fazer manobras devido
a este sentido único.
Plano de Saúde
O vereador José Tenório Cavalcante indicou ainda ao
prefeito municipal, que viabilize Projeto de Lei e envie a Câmara Municipal de Flora Rica, acerca da elaboração de um Plano
de saúde aos servidores municipais, tendo em vista que várias
prefeituras tem plano de saúde, entre outras empresas, sendo
justo então que este executivo estude a possibilidade de elaborar este Plano de saúde e dê mais este beneficio aos seus
servidores.
Concurso
O edil Carlos Leonardo Bezerra indicou ao executivo
municipal, a realização de concurso publico para os cargos
de GARI, de MERENDEIRA e outros cargos que podem vir a
faltar na administração. O vereador argumentou que o pedido
se faz necessário, pois a população tem reclamado sobre a
falta de limpeza nas ruas, e também é fato visível, a dificuldade que se encontra na escola municipal por falta de funcionários tanto para limpeza como para a cozinha. Ressaltou a
necessidade de especificar os cargos e não somente fazer
concurso para serviços gerais, pois isso evitará que a pessoa
que entre para trabalhar em um cargo ou setor, queira trocar
de função.
Ponte
A vereadora Rosecler Ribeiro Camargo apresentou indicação ao prefeito municipal, para que entre em contato com
prefeito de Irapuru Sr. Silvio Ushijima, e em conjunto viabilizem
a reconstrução da ponte do bairro Córrego do Fogo na estrada
23 Km 11 próximo a propriedade da senhora Joselita Dantas e
Silva, considerando a deterioração total da referida ponte e
que mesmo constando no mapa oficial da cidade de Irapuru,
faz divisa com município de Flora Rica. A mesma era utilizada
por produtores dos dois municípios para escoarem suas produções entre outras utilidades.
JORI

O vereador José Tenório Cavalcante apresentrou votos
de elogios ao senhor Pedro Brandão de Oliveira, a senhora
Alice Gonçalves de Oliveira, senhor Eduardo Pizeli Tichak e
senhor Sakae Sadakane, por representarem Flora Rica em
Presidente Prudente no JORI. Treinados pelo professor Eduardo
o casal Pedro e Alice participaram na modalidade de dança e
representou muito bem nossa cidade. Parabeniza a estas
pessoas que integram o grupo da terceira idade que hoje tem
como diretor o senhor Sakae Sadakane que também merece
os elogios.
Mario
O mesmo vereador apresentou votos de elogios ao senhor Mario Sandro Mesquita, funcionário publico na secretaria
da escola estadual pelos seus ótimos serviços, prestados com
dedicação, sem medir esforços em atender a todos com a
maior simpatia e competência a qual exerce sua profissão.
Paloma
O vereador José Tenório Cavalcante apresentou também votos de elogios a senhorita Paloma Andrade Silva, funcionaria pública municipal, responsável pelo jornalismo local,
pois em todas as festividades municipais esta presente, registrando e fazendo as matérias jornalísticas, levando por este
meio de comunicação a informação e entretenimento a quem
deste meio se utiliza.
Festa do Dia das Crianças
Ainda o vereador José Tenório Cavalcante apresentou
também votos de elogios aos professores, coordenadores, diretores e servidores da rede municipal de ensino pela participação e colaboração na festa do dia das crianças na Praça da
Matriz de são José. Explanou que a festa sem dúvida foi um
grande sucesso, onde todos se divertiram nos brinquedos,
saborearam lanches, refrigerantes e sorvetes, e a colaboração destas pessoas fizeram com que tudo proporcionado ficasse a contento de todos.
Dia do Professor
Os vereadores Alan Gonçalves Moreira, Carlos Leonardo Bezerra, Manoel Antonio de Oliveira, Clóvis Egino Pereira,
Josemara Ferreira, Nilson Pereira da Silva, Rosecler Ribeiro
Camargo, José Tenório Cavalcante e Jair Caetano da Silva apresentaram votos de elogios a todos professores pelo seu dia
que foi comemorado dia 15/10/2013. Parabenizaram a esta
classe tão sofrida, classe que nos dá o ensinamento, orienta
crianças, jovens e adultos. Classe esta que vemos que merece até melhor reconhecimento pelos governantes, pois o dom
do saber buscado em faculdades são passados com carinho
por estes profissionais, hoje pouco valorizado pelo que fazem.

Prefeitura Municipal de Irapuru
RESUMO DE LICITAÇÃO
CONVITE DE PREÇOS N. 030/2013.
PROCESSO LICITATÓRIO N. 047/2013
OBJETIVO: Aquisição de"Lanceta para Lancetador
Digital em Aço Inox, Tira Regente para Determinação
Quantitativa de Glicemia e Seringa para Insulinoerapia",
para o Setor de Saúde do Município de Irapuru/SP.
HOMOLOGADO: 11 de outubro de 2013
Empresas Vencedoras: SEABRA E LUPION LTDAME, com sede a Av. Washington Luiz, 2326, Jardim Paulista,
na cidade Presidente Prudente/SP, devidamente inscrita
no CNPJ sob n. 08.384.811/0001-45, apresentou propostas
para os itens 01 no valor total de R$ 3.000,00 (três mil
reais), item 02 no valor total de R$ 9.200,00 (Nove mil e
duzentos reais) e item 03 no valor total de R$ 5.850,00
(Cinco mil oitocentos e cinqüenta reais) no valor total de
R$ 18.050,00 (Dezoito mil cinqüenta reais).
Contrato firmado em: 11 de outubro de 2013.

