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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,  

o músico que encantou além  

das terras do jequitibá” 

 

PROJETO DE LEI Nº 024/2017 

 

Autoriza o Poder Executivo a custear 
transporte rodoviário para estudantes e 
professores de escolas públicas inscritos 
na Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP), conforme 
especifica.  

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a custear o transporte rodoviário para 

estudantes e professores de escolas públicas inscritos na Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). 

 

Parágrafo único. O transporte compreenderá o deslocamento de estudantes e 

professores para o polo olímpico de treinamento intensivo, bem como para as para 

participação nas olimpíadas científicas. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de 

dotações próprias consignadas no orçamento vigente. 

 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 31 de maio de 2017. 

 

DR. LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 
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                                 Em 31 de maio de 2017. 

 

OFÍCIO Nº 063/2017 

ASSUNTO: Mensagem 

 

 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores, 

 

 

  Com o objetivo de fomentar o estudo aprofundado de Matemática entre 

alunos das escolas públicas sediadas no Município de Santa Rita do Passa Quatro, 

a presente propositura visa viabilizar o fornecimento de transporte rodoviário dos 

estudantes e professores inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP), projeto voltado a revelar talentos, promover a motivação 

acadêmica de alunos e professores e aperfeiçoar o desempenho escolar tanto na 

matemática como em demais disciplinas da grade curricular das escolas públicas. 

 

  O Polo Olímpico de Treinamento Intensivo é realizado semanalmente, 

às segundas feiras letivas, das 14h00min às 18h00min, na FZEA-USP em 

Pirassununga. Quanto às Olimpíadas Científicas, estas abrangem a Jornada de 

Foguetes, em Barra do Piraí/RJ, no final do mês de outubro; a Olimpíada Paulista de 

Física, realizada no mês de junho em Ribeirão Preto; a Olimpíada Regional de 

Química, que ocorre ordinariamente na USP de Ribeirão Preto; a premiação 

estadual da OBMEP e a fase final da Olimpíada Paulista de Matemática, realizada 

no mês de novembro na POLI-USP em São Paulo. 
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   Certo de contar com a acolhida à propositura por esta Douta Casa de 

Leis, na esteira da indicação nº 022/17 apresentada pelo nobre Vereador Kleber 

Alessandro Borotto, aproveito a oportunidade para externar protestos de estima e 

consideração. 

 

 

      Atenciosamente, 

   

DR. LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXMO. SR. 

LUCAS COMIN LOUREIRO 

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP 

 

 

 

 


