QuartaFeira, 27 de Agosto de 2014

Com plenário lotado, vereadores garantem subvenção ao programa de
Educação de Jovens e Adultos
Vereadores aprovaram na última segundafeira (25/8) em primeira discussão
e votação, o projeto de lei 99/2014 de autoria do Executivo que autoriza
repasse de subvenção no valor anual de R$ 75 mil ao Centro de Educação e
Capacitação Francisco Alves Saraiva, responsável pela execução do
programa EJA (Educação de Jovens e Adultos) em Arujá. Atualmente, a
cidade atende 180 alunos distribuídos em nove núcleos nos bairros Parque
Rodrigo Barreto, Barbosas, Jardim Leika e Jardim Pinheiro. Leia mais...

Palestra abordará Sistema de Cultura e como elaborar Plano Municipal
de Cultura
A Secretaria de Cultura e o Conselho
Municipal de Cultura realizarão no
próximo dia 3/9 (sextafeira), às 19h,
uma palestra sobre o funcionamento
do Sistema Nacional de Cultura e
como elaborar um Plano Municipal
de Cultura. A atividade contará com
a participação do representante

regional do Ministério em São Paulo, Valério da Costa Bemfica. Leia mais...
Projeto atualiza atribuições de
fiscais do município
Com a inclusão de 13 emendas – todas
de autoria do vereador Wilson Ferreira
da Silva, o Dr. Wilson  , foi aprovado
em primeira discussão e votação, na
última segundafeira (25/8), o projeto
de lei 79/2014, que atualiza e define as
atribuições dos agentes fiscais do
município. Leia mais...

Legislativo homenageia jogador
Éverton do Cruzeiro
O jogador arujaense Éverton
Augusto de Barros Ribeiro foi
homenageado
na segundafeira
(25/8) pela Câmara de Arujá. Foi
aprovada uma moção de aplausos, de
autoria do presidente da Casa, Abel
Franco Larini (PR), o Abelzinho,
destacando o sucesso de sua carreira.
Leia mais...

Escola livre de música: audiência pública define pauta de reivindicações
Comissão formada por pais, professores e representantes da Câmara e da
Prefeitura vai discutir e acompanhar junto à Secretaria de Educação o
atendimento da pauta de reivindicações propostas pela população para
melhorar as condições da Escola Municipal Livre de Música “Edmundo
Ramos Barbosa” localizada no Jardim Rincão. Leia mais...
Veja essas e muitas outras notícias em nossa página.
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Sessão Ordinária  Plenário Vereador João Godoy  Casa
Legislativa
Palestra sobre Sistema de Cultura e Plano Municipal de
Cultura  Plenário da Casa Legislstiva

Diário de Mogi: Arujá também quer compensação
Adesão da Câmara de Arujá ao movimento regional pela compensação
financeira aos municípios produtores de água foi destaque na página 3, do

Caderno Cidades, edição de 21/8 (quintafeira).
Folha de Mogi: Câmara quer compensação pela produção de água
Edição semanal do jornal (22 a 28 de agosto) também destacou adesão da
Câmara a movimento. Reportagem foi publicada na página 6.
Jornal da Cidade: Escola de Música:audiência define pauta de
reivindicações
Reportagem publicada na página 3 da edição de 23/8(sábado) destaca
resultado da audiência pública que reuniu cerca de 80 pessoas no plenário da
Casa.

66ª Sessão Ordinária 27/08/2014 
Resumo da Sessão Câmara vota
projetos de subvenção à entidade
responsável pelo programa da EJA
(Educação de Jovens e Adultos de
Arujá). Vereadores aprovam recurso
mas exigem acompanhamento e
ampliação de vagas para alunos do
sexto ao nono ano. Aprovadas moções de aplauso ao jogador do Cruzeiro,
nascido em Arujá, Éverton Ribeiro e de parabenização ao prefeito Abel
Larini (PR). Sessão em números: 28 indicações aprovadas; 7 prejudicadas; 21
aprovadas; 15 requerimentos aprovados;5 prejudicados; 15 aprovados; 8
projetos de lei lidos e aprovados em 1ª votação e discussão; 14 emendas
votadas e aprovadas. Assista à 66ª Sessão Ordinária em nosso canal no
Youtube
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