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Sindicato e Prefeitura de Guará 
discutem reajuste para servidores
Órgão pede ao menos 5% de correção e benefícios; Soliva oferece 4% e decisão vai para a Justiça

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Sisemug (Sindicato dos 
Servidores Municipais de Gua-
ratinguetá) entrou com uma 
ação no Tribunal de Justiça 
do Trabalho de Campinas para 
obter o reajuste salarial dos 
funcionários públicos. Sem res-
posta da Prefeitura até março, 
o Sindicato pede reajuste de 
salários, além do aumento real 
do salário e redução do des-
conto do cartão alimentação. 
Na última semana, a Prefeitura 
abriu negociações.

Segundo o presidente do 
Sisemug, José Eduardo Ayres, 
o Sindicato tentou negociar 
diretamente com o Executivo 
em fevereiro. Um ofício foi 
protocolado na Prefeitura, 
solicitando uma reunião com 
o prefeito Marcus Soliva (PSB) 
e os secretários da Fazenda e 
Administração, para negociar 
o percentual de reajuste para 
este ano.

Após trinta dias sem respos-
tas, o Sindicato foi à Justiça em 
março e entrou com pedido 
de dissídio coletivo. “Pedimos 
a reposição da inflação, que 
é de 4,7%, no máximo 5%. 
Pedimos o reajuste do cartão 
alimentação, que é de R$ 300 e 
para que vá para R$ 500 para 
compensar a defasagem, além 
da diminuição no desconto do 
cartão. Têm servidores que pa-
gam ainda 35% desse cartão, e 
queremos reduzir para 20%", 

pontuou Ayres.
O Sindicato pede ainda o 

aumento real do salário dos 
servidores que, segundo o 
presidente, varia entre 10% 
e 15%. O sindicalista afirmou 
que desde o fim do ano pas-
sado há um distanciamento 
entre o Sisemug e o Executivo. 
Uma nova assembleia está pro-
gramada para definir quais os 
rumos das negociações.

Contraproposta – Em entre-
vista ao Jornal Atos, o prefeito 
confirmou que foi feita uma 
proposta para reajustar o 
salário dos servidores, mas o 
percentual ficou abaixo do que 
era solicitado pelo Sindicato. 
A possibilidade indicada pelo 
chefe do Executivo é o arre-
dondamento do percentual 
sugerido.

“Neste ano aplicamos o índi-
ce de correção salarial, 3,75%. 
Não estamos abaixo do índice, 
estamos exatamente no índice. 
Ano passado fizemos o arre-
dondamento, o que podemos 
discutir é o arredondamento 
de 3,75%, para 4%. Eu gostaria, 
de coração, de dar uma reposi-
ção maior. Passar sem reajuste, 
não vai”, garantiu Soliva.

O município trabalha no 
limite imposto pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal e 
investe cerca de 50% com 
folhas salariais, e reajustar os 
salários acima dos 4% poderia 
comprometer as contas. Em 
2018, o reajuste concedido 
foi de 3%.O presidente do Sisemug, Eduardo Ayres, que pediu reajuste de 5% ;com cofre magro, Marcus Soliva oferece 4% para servidores em 2019
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Prefeitos da região tentam recuperar verba perdida 
após municipalização em Taubaté para santas casas
Prefeitos pedem divisão de R$ 2 milhões, retirados de hospital universitário, entre Cruzeiro, Aparecida, Lorena e Guará

Rafael Rodrigues
Região

Em busca de mais recursos 
para saúde, prefeitos da região 
estão de olho em uma verba 
que poderá sobrar após a mu-
nicipalização do HU – Hospital 
Universitário de Taubaté, a 
partir do próximo dia 1. Com 
a mudança, a verba que atual-
mente gira em torno de R$ 4 
milhões, passaria a ser de R$2 
milhões. Com isso, algumas 
cidades já buscam articular 
junto a DRS (Diretoria Regional 
de Saúde) que os R$ 2 milhões 
restantes possam ser divididos 
entre Santas Casas.

A solicitação para a reestru-
turação do aporte financeiro 
por parte do Estado de São 
Paulo às entidades poderia 
beneficiar Cruzeiro, Lorena, 
Guaratinguetá e Aparecida.

“Essa negociação está avan-
çada. Os técnicos de saúde de 
17 cidades dialogaram com a 
diretoria de Saúde, elaboraram 
um documento em que cada 
cidade vai disponibilizar a San-
ta Casa para atendimento aos 
demais municípios”, explicou 
o prefeito de Cruzeiro Thales 
Gabriel (SD), que reforçou 
que a Santa Casa cruzeirense, 
receberia cerca de R$ 500 mil.

Os valores seriam investidos 
nas entidades, mas cada unida-
de deve respeitar a determi-
nação da Regional de Saúde 
quanto aos atendimentos que 
serão feitos, baseando-se em 
estudos preliminares de apti-
dão de cada hospital. 

Para o prefeito de Apareci-
da Ernaldo César Marcondes 
(MDB), os valores ajudariam a 
atender melhor os moradores 
de Potim e Roseira. “Na verda-

de, estamos trabalhando com 
todos os prefeitos da região 
para que esse dinheiro seja 
dividido proporcionalmente de 
acordo com os atendimentos, 
com as cidades da região. Em 
Aparecida estamos pleiteando 
R$230 mil”. 

No caso de Aparecida, os 
valores investidos na Santa 
Casa poderão desafogar outras 
entidades de saúde, já que con-
tribuiria para que os pacientes 
que necessitam de internação, 
não necessariamente tenham 
que sair da cidade para conse-
guir alguma vaga disponibili-
zada pelo sistema de regulação 
de vagas, o Cross.

“Esse dinheiro seria usado na 
Santa Casa de Aparecida. Com 
ele, muitos casos da cidade, 
que normalmente são enviados 
para outros municípios, pode-
rão ser atendidos na própria 

cidade”, projetou.
Municipalização – O Hospi-

tal Universitário de Taubaté, 
gerido atualmente pelo Estado, 
será municipalizado a partir 
de 1 de maio. A unidade está 
em processo de transição de 
gestão para a Prefeitura. 

Com a medida, a expectativa 
do Executivo é que as UPA’s 
(Unidades de Pronto Aten-
dimento) de Taubaté sejam 
desafogadas. O Estado fará um 
repasse mensal de R$ 2 mi-
lhões para auxiliar a Prefeitura 
no custeio dos valores com o 
hospital. O Governo Federal 
também fará um repasse men-
sal no valor de R$ 1,6 milhão.

Em nota, a assessoria de 
imprensa da Secretaria de Es-
tado da Saúde confirmou que 
o pedido foi feito, mas ainda 
está em análise na regional 
de Taubaté. A Santa Casa de Cruzeiro, uma das que sofre com recursos escassos
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Câmara de Guará 
cobra urgência 
para reforma da 
biblioteca

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O prédio da Biblioteca Municipal 
de Guaratinguetá será reformado no 
segundo semestre deste ano. O imó-
vel necessita de obras emergenciais 
de manutenção, que não são feitas 
há pelo menos dez anos. A reforma 
foi confirmada pelo Executivo, mas 
o vereador Fabrício Dias (MDB) 
apresentou respostas de secretarias 
municipais que atestam a urgência 
em dar início às obras.

Segundo o que foi apresentado pelo 
parlamentar em sessão de Câmara, 
o prédio tem áreas insalubres. Dias 
encaminhou uma série de perguntas 
às secretarias de Cultura, Saúde, Meio 
Ambiente e Planejamento, através 
de requerimento, que teve respostas 
apresentadas na tribuna.

A Vigilância Epidemiológica, órgão 
da secretaria de Saúde, respondeu 
oficialmente que existem pontos de 
infiltração e umidade nas paredes e 
no teto do térreo, além de falta de re-
paros em janelas, pilastras e na saída 
de emergência. No pavimento supe-
rior foram constatados outros pontos 
de infiltração oriundos do sistema de 
calha e cobertura. Há ainda "manchas 
de bolor" e "forte odor de mofo". "O 
prédio encontra-se em condições 
insatisfatórias de manutenção, com 
áreas insalubres. Verificamos ainda 
que no jardim existe uma árvore de 
grande porte morta, pondo em risco 
os usuários e munícipes que circulam 
nos arredores", frisou a Vigilância, em 
resposta ao requerimento. Segundo 
o documento, as folhas da árvore 
provocam o entupimento de calhas, 
que pode gerar infiltrações.

Nas demais respostas, a secretaria 
de Planejamento confirmou que há 
necessidade de reformas periódicas 

e a secretaria de Meio Ambiente 
se compromete em fazer a poda e 
supressão da árvore localizada na 
entrada do prédio. A secretaria de 
Cultura, responsável pelo prédio, 
confirmou o planejamento de ma-
nutenção da biblioteca para sanar 
os problemas diagnosticados até o 
momento.

A secretária Aline Damásio afir-
mou que foram feitas manutenções 
em 2018 e começo deste ano, mas 
que será feita uma reforma maior 
ainda em 2019. “A gente identifica 
que tem que fazer um trabalho 
maior de averiguar todo o telhado 
para saber se não tem nada. Depois, 
na parte de dentro, para fazer a ma-
nutenção e pintura das paredes, dos 
banheiros, para deixar o ambiente 
mais convidativo, adequado. Essa 
é uma manutenção comum de 
prédios, de anos em anos. Pelo que 
temos no histórico, a biblioteca não 
é reformada há dez anos. Esse é o 
momento que ela realmente precisa 
de manutenção", concluiu Aline.

Para Dias, o ideal seria adiantar a 
reforma devido às áreas insalubres 
constatadas pela Vigilância Epi-
demiológica. “É muito grave. É do 
nosso entendimento que haja uma 
intervenção imediata na biblioteca, 
para obras, que ela seja fechada 
para essa manutenção, pois não 
podemos esperar o semestre que 
vem para ser reformada. Confio 
no trabalho da secretária Aline, ela 
veio à Casa de Leis, e eu falei que o 
trabalho que estamos executando é 
uma contribuição para que o prédio 
seja atendido”, concluiu o vereador.

O prazo inicial confirmado pelo 
Executivo para início das obras é o 
segundo semestre. Não foi confir-
mado o valor que será investido na 
reforma do imóvel.

Bastidores da Política

Beto Pereira

Isael Domingues

Délcio Sato

Cruzeiro - O prefeito Thales 
Gabriel (PR) voltou a mostrar que 
não fica parado quando o assunto é 
aproveitar o bom momento. Com o 
apoio da deputada estadual Letícia 
Aguiar (PSL), o chefe do Executivo 
cruzeirense reuniu lideranças re-
gionais na tentativa de fortalecer o 
projeto para a criação de um hospital 
regional, que não só serviria como um 
desafogo na demanda regional, como 
também serviria como bálsamo nas 
feridas deixadas por administrações 
desastrosas que desestruturaram a 
saúde municipal. De quebra, Thales 
pode ainda colocar em prática um 
velho sonho da população da cidade e 
de municípios vizinhos: garantir uma 
sede própria do Poupatempo.

Guaratinguetá - A informação de que 
a Prefeitura foi intimada a apresentar dados 
sobre área no passado utilizada como lixão 
e depois transformada em Parque Munici-
pal, o Parque Ambiental Santa Luzia, deu 
mais uma mostra de que a herança maldita 
dos antecessores não deve dar paz tão cedo 
para o atual prefeito Marcus Soliva. Em 
seu terceiro ano à frente do Executivo, 
ele ainda tem que limpar a sujeira deixada 
nos governos de Francisco Carlos e Junior 
Filippo (neste caso, literalmente). Foi no 
mandato de Francisco Carlos que o antigo 
lixão foi paralisado, já que a Prefeitura não 
apresentava nenhum laudo para uso da 
área. Foi com Filippo que a cidade criou o 
parque, sem laudo ou estudo ambiental. É 
com Soliva, que o município será obrigado 
a responder. Uma bela herança...

O posicionamento dos verea-
dores Samuel de Melo 'Vieira' e 
Adevaldir Ranço 'Vieira', contrários 
ao projeto do Executivo de Lorena 
que autorizou a Prefeitura a estabe-
lecer convênio de R$ 433 mil com 
o Fehidro, para recomposição da 
mata ciliar do Parque Ecológico 
do Taboão - na fazenda do DAEE. 
Num período em que preservação 
do meio ambiente está em alta, os 
parlamentares estão realmente em 
baixa...

Pingos nos 'is'

A secretária Beth Sampaio, ao lado do vereador João Pita e presidente Celão

Faca no pescoço
O oposicionista Rafael Goffi 

Moreira (PSDB) conseguiu apoio 
dos colegas de Câmara para impor 
ao Executivo de Pinda – através 
de projeto de lei – a informar os 
motivos de eventuais paralisações 
de obras públicas no município. Se 
sancionada, a lei vai obrigar Isael 
Domingues a informar os motivos 
e período de interrupções e ainda, 
nova data para o término da obra 
em questão. Rafael Moreira justi-
ficou que a medida é para dar mais 
transparência aos recursos públicos 
e manter a população informada. 
Ah! Questionam na Praça e também 
pelos balcões do Mercadão o porquê 
desta lei não ter sido produzida na 
legislatura anterior, já que sobraram 
várias obras paralisadas do ex-pre-
feito para o atual...

Coelho da Páscoa
A Prefeitura de Pinda fechou a 

semana da Páscoa com mais uma 
injeção ‘financeira’ na assistência 
social da cidade. Desta vez mais 
quatro entidades assistenciais vão 
receber juntas 
perto de R$ 1 
milhão. Este é 
o segundo bloco 
de entidades a 
receber recursos 
este ano, num 
formato da admi-
nistração pública 
em fortalecer a 
filantropia indireta de atendimento 
aos idoso e as crianças do município. 
Na avaliação do mercado político, 
uma marca forte do governo Isael 
Domingues, em que os vereadores 
fizeram questão de ‘sair bem na 
foto’, aprovando por unanimidade 
o projeto de autorização legislativa 
para o repasse do dinheiro.

O cúmulo
As lamúrias do vereador Ade-

valdir Papa Defunto, na tribuna da 
Câmara de Lorena foram o ponto 
controvérso da última sessão. Sua 
indignação era pelo fato do presi-
dente da Casa, Mauro Fradique, 
tê-lo destituído da presidência da 
Comissão de Ética – cargo que 
exercia antes de sua batata assar na 
Justiça como suspeito pelo crime de 
concussão, e a Promotora Pública 
pedir sua cabeça, quer dizer, a sus-
pensão de seu mandato...

Fake News
Embora tenha rolado pelas es-

quinas de Lorena e no plenário da 
Câmara que o vereador Beto Pereira 
estaria supostamente sendo inves-
tigado pela Polícia Federal, o par-

lamentar nega 
e desconhece o 
fato. Segundo 
sua justificativa 
e ‘contra ata-
que’, a mentira 
é originária do 
‘laboratório da-
quele covil’ que 
busca amplifi-

cação na gratuidade do Facebook. 

Atendendo o convite da maioria dos vereadores e convocação para 
minoria, a secretária municipal de Educação de Guaratinguetá, Beth 
Sampaio, compareceu à sessão de Câmara da última terça-feira para 
explanar aos membros do Legislativo os passos e entraves da pasta rumo 
aos desafios da administração Marcus Soliva. Para quem esperava uma 
'sabatina pesada' por parte de alguns parlamentares que à distância são  
muito mais dramáticos que pessoalmente, ficou surpreendido pelo tom 
cortês em que a Casa de Leis recebeu a gestora e a maneira respeitosa 
em que foi atribuída a prestação de contas.

Voltando a fita
Após o fiasco e a frustração de 

uma denúncia que chegou à Câmara 
de Ubatuba, formulada por um ‘mo-
rador’ contra o prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato – acusado de construir 
um Centro Educacional Infantil em 
área de terceiros, o presidente da 
Casa, Silvio Brandão, busca reapro-
ximar-se da administração de forma 
homeopática. Segundo o mercado 
político, por um momento Brandão 
teria ficado desconfortável no terri-
tório do prefeito Sato por uma leve 
desconfiança de que a tal denúncia 
poderia facilitar sua ascensão ao 
cargo majoritário sem passar pelas 
urnas, uma vez que o cargo de vice 
está vago...

Sinal de alerta
Após viralizar nas redes sociais o 

comunicado do Tribunal de Contas 
que Ubatuba está entre os 23 mu-
nicípios da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral Nor-

te com risco de 
insuficiência de 
receita, podendo 
esbarrar na Lei 
de Responsabi-
lidade Fiscal, o 
prefeito Délcio 
Sato foi incisi-
vo em afirmar 
que ‘risco’ todos 

gestores correm, não significando 
que o pior deva acontecer. Lutando 
contra a falta de recursos e adminis-
trando um acervo de dificuldades 
financeiras que recebeu de herança 
dos gestores passados, Sato segue 
com olhos atentos nos números e no 
equilíbrio das contas públicas.

Contas rejeitadas
Se não bastassem várias contas 

da administração do ex-prefeito 
Francisco Carlos serem rejeitadas, 
até o Arsaeg – Agência Reguladora 
do Serviço de Água e Esgoto de 
Guaratinguetá - em seu período - 
amargou a mesma situação do Tri-
bunal de Contas do Estado. Ventos 
dos corredores da administração dão 
conta que os números da Arsaeg 
de 2014 foram rejeitos por falta de 
pessoas capacitadas para exercer as 
funções da Agência. E para piorar 
a situação da quase extinta Arsaeg, 
a Justiça investiga suposta contra-
tação, ou melhor, pagamento de 
empresa sem os devidos serviços 
prestados.

Prazo de validade
Corre na boca pequena de Gua-

rá que a representação do MDB 
na Câmara pode estar com prazo 
de validade vencendo. Pelo andar 
da carruagem, Décio Pereira deve 
pender para um lado e Fabrício da 
Aeronáutica do outro; Ney Carteiro 
indeciso mas satisfeito com a pos-
sibilidade de ganhar mais espaço e 
Tia Cleusa quase ‘Solivando’. Com 
a palavra, Argus Ranieri, postulante 

a Prefeitura em 2020 - se houver 
eleição!!!

Aritmética política
Em solo bastante conhecido da 

região, vereador + diálogo e jus-
tificativas + prefeito = cabeça de 
secretário que virou secretino. Qual-
quer semelhança com algo parecido 
ocorrendo nos próximos dias nas 
proximidades do local onde se co-
memora santo ao som das congadas, 
pode não ser mera coincidência...

Sacando primeiro
O prefeito de Cruzeiro Thales 

Gabriel aproveitou ‘um cochilo dos 
prefeitos’ vizinhos na disputa pelo 
tão esperado e prometido Hospital 
Regional, puxando uma reunião 
estratégica com a deputada Letícia 
Aguiar para sua cidade, no último 
sábado. Com olhar desconfiado de 
Teca Gouvêa (Piquete), a simpli-
cidade entusiástica de Guilherme 
Carvalho (Silveiras), a vontade em 
dar solução de Erica Soler (Potim) 
e o apoio frio e calculista de Ernal-
do Cesar (Aparecida), Thales foi 
mais longe que todos apresentando 
local, logística e projeto para que 
seu município seja o premiado com 
o hospital.

Nenhum de nós
Uma das ausências sentidas na 

reunião entre prefeitos da região 
com a deputada Letícia Aguiar, no 
último sábado, em Cruzeiro, foi 
sem dúvidas a de Edson Mota, de 
Cachoeira Paulista, até porque das 
cidades da região, a sua é a mais 
emblemática por vários fatores: o 
prédio da Santa Casa está indo a lei-
lão, o Ministério Público que busca 
premiá-lo com a perda do mandato 
e, entre outras situações, a certeza 
que as constantes festas que vem 
promovendo na terra dos Vieiras, 
não curam as pessoas, mas um hos-
pital em plena funcionalidade sim.

Ciscando em quintal...
...alheio Comenta-se pelas es-

quinas de Potim que o prefeiturável 
Emerson Tanaka anda invadindo o 
eleitorado do ex-prefeito João Cas-
cão para garantir apoio no ano quem. 
Pelo que se ouviu, já que a família 
Cascão não está demonstrando inte-
resse para a próxima eleição, Tanaka 
está aproveitando a 'brecha', antes 
que apareça uma proposta melhor.

O que muitos querem saber
Se é fato ou fake news que a 

prefeita Erica Soler teria admitido 
vir para reeleição com um novo vice, 
uma vez que o atual, Marcinho do 
Supermercado estaria anunciando 
'carreira solo' para 2020???

Quando o navio balança...
...os primeiros a abandonar a 

embarcação são os ratos. Pergun-
tem ao Breno Anaya, de Cachoeira 
Paulista...

Criação ilegal de cargos pode levar a fim do 
mandato de prefeito e quase toda Câmara

O prédio da Biblioteca Municipal de Guará, que teve condições questionadas

Foto: Leandro Oliveira
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Arare-
tama - c/1 dorm., sala, 
coz., banheiro. Tr.F: 
99225-5629 – Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Ubatu-
ba – Itaguá – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
garagem. Tr.F: 99731-
8448 - Pinda

Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-

VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F : 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pou-
co uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – per-
feito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 

– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação completo 
– ótimo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
ALUGO cama elástica 
e piscina de bolinha. 
Tr. F: 98154-0411 – 
Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda

FAÇO pequenas mudan-
ças e fretes. Tr.F: 99144-
7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães caseiro 
recheado e rosca. Tr.F: 
99158-1706 - Pinda
Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-

ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, en-
canador, serviços gerais. 
Júnior.  Telefone: 99651-
8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. 
Silvia, telefone: 99184-
3805
Carreto Murilo, a partir 
de 40.00, caminhão 3/4. 
Trabalho qualquer dia 
3126-4265 ou 99703-1020

Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Te-
lefone: 3133-4452 ou 
99160-1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar em 
contato. Raquel, telefone: 
98199-2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 
16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 

1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017

Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
a u t o m á t i c o ,  a n o 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 

 
Edital de Leilão 

Prefeitura Municipal da Estância Turística 
Religiosa de Aparecida  

Edital de Leilão 001/2019–O Leiloeiro Jonas Gabriel Antunes 
Moreira, JUCEMG 638, torna público que levará a leilão online 
em 14/05/2019, a partir das 10:00 horas, seus bens inservíveis:  
veículos, ciclomotos, máquinas e bens diversos. Local de 
visitação: Pátio da Prefeitura- Rua Professor José Borges 
Ribeiro, nº 167, Centro, Aparecida/SP.  Dias de visitação: 
06/05/2019 a 14/05/2019 no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 
às 16:00 horas. Informações, fotos e edital no site: 
www.jonasleiloeiro.com.br ou pelo fone: 37-3402-2001. 
 
 
 

Associação dos Deficientes Físicos de Lorena – Adefil
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIÁRIA
A Associação dos Deficientes Físicos de Lorena – Adefil, sito a Rua Tiradentes, 
140 A, Bairro Industrial, CEP: 12.609.380, Lorena- SP, inscrita no CNPJ: 
60.130.036/0001-11, por seu representante legal Sr. José Aparecido de Oliveira, 
vem respeitosamente informar que haverá uma Assembleia Geral Extraordinária, 
para eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o triênio de 01 de 
junho de 2019 a 31 de maio de 2022, devendo os interessados procederem o 
que rege o estatuto social no Capitulo VIII- das eleições, no artigo 29: As eleições 
para Diretoria Executiva realizar-se  de 03(três) em 03(três) anos, podendo seus 
membros serem reeleitos para qualquer cargo em conformidade com o artigo 
17 e parágrafo Único. Artigo 30- Será eleita uma chapa completa com 06(seis) 
membros, ou seja: Presidente; Vice-Presidente; 1º Secretário; 2° Secretário; 1° 
Tesoureiro; 2° Tesoureiro.
 Parágrafo Único- Os Membros do Conselho Fiscal serão eleitos no mesmo dia 
da eleição da Diretoria, será uma chapa independente composta de 03 (três) 
membros eleitos titulares e 03 (três) membros suplentes. Artigo 31- Após 03 (três) 
anos de mandato da Diretoria e do novo Conselho Fiscal dar-se ão sempre na 
primeira quinzena de maio.
§1°- A posse da nova diretoria executiva e do novo Conselho Fiscal será no dia 
1° de junho de 2019 às 10h00min.
 Artigo 32- As chapas que concorrerão às eleições, tanto da Diretoria quanto do 
Conselho Fiscal, deverão ser registradas até 10(dez) dias antes das eleições na 
secretaria da ADEFIL. AS ELEIÇÕES SERÃO REALIZADAS NO DIA 10 DE MAIO 
DE 2019, CASO HAJA SOMENTE UMA CHAPA REGISTRADA, A ELEIÇÃO SERÁ 
ÀS 14:00 HORAS SENDO ELEITO POR PROCLAMAÇÃO, HAVENDO DUAS OU 
MAIS CHAPAS, AS ELEIÇÕES SERÃO DAS 10:00 AS 16:00 HORAS, NA SEDE 
DA ADEFIL, no endereço supracitado, ficando convocadas as seguintes categorias 
de associados que tem direito a voto: a) FUNDADORES: são considerados sócios 
fundadores, todas as pessoas que ajudaram a criar a Associação dos Deficientes 
Físicos de Lorena- ADEFIL; b) BENEMÉRITOS: são considerados associados 
beneméritos àqueles que se dedicam a contribuição significativa para os trabalhos 
da associação e que estejam empenhados na causa das pessoas com deficiência 
física; c) CONTRIBUINTES: são considerados associados contribuintes àqueles 
que contribuem com quantia pecuniária permanente, durante determinado período. 

José Aparecido de Oliveira
Presidente

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/19 - PROC. Nº 225/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de 
21.195 mudas nativas de espécies diversas para o município de Lorena-SP, em 
atendimento ao termo de compromisso de recuperação ambiental n° 002/2018, a 
realizar-se às 09h30min no dia 8 de maio de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 40/2018 – Processo nº 88/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
 CONTRATADA: 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E
TÍTULOS-COMARCA DE LORENA-SP  CNPJ: 14.608.735/0001-07
OBJETO: 
Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual em 12 (doze) 
meses, a contar de 16 de abril de 2019, conforme estabelece a cláusula 2.1 do 
contrato original nº 40/18;
Cláusula Segunda – O presente Termo Aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato;
Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original;
Cláusula Quarta – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 16/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 04 – Contrato nº 211/2015 – PP nº 37/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ: 04.700.516/0001-08
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 211/15, decorrente do Processo Licitatório 
nº 300/15, Pregão nº 37/15, firmado em 25 de maio de 2015.
Cláusula Segunda – Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 25 de maio de 2019.
Cláusula Terceira – Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
Cláusula Quarta – O presente Termo Aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original.
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 217/19-SUP; 
2817/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de sabão em pó, atendendo as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, para contratação 
da seguinte empresa:
MANIA DE LIMPEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LTDA CNPJ Nº: 00.988.152/0001-44

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 – PROC. 152/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de lanches 
para as equipes de trabalho que serão convocadas para as Festas e Eventos, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, definidas no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA 
ME CNPJ: 74.550.476/0001-32
Vencedora dos itens: 01.
Valor total de: R$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais)
EMPRESA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Vencedora dos itens: 02, 03, 13, 14, 15, 16, 17.
Valor total de: R$ 9.975,00 (nove mil novecentos setenta e cinco reais)
EMPRESA: R A OLIVEIRA DE SOUZA ME CNPJ: 21.111.120/0001-36
Vencedora dos itens: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
Valor total de: R$ 8.902,00 (oito mil novecentos e dois reais)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 42/19 PROC. Nº 221/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de 
pão francês com a finalidade de atender à demanda da Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social (SADS) pelo período de 12 (doze) meses, a realizarse 
às 09h30min do dia 07 de maio de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12)
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Av. Cap. Messias Ribeiro, 625 - CEP 12.607-020 - LORENA – SP 
Tel: (12) 3185-3000 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA, no uso de suas atribuições, faz saber 
que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre 
DESAFETAÇÃO dos seguintes bens públicos, abaixo relacionados: 

1) Rua Monsenhor Dagoberto P. D´Azevedo – Lote 01 – Bairro Nova Lorena - Matrícula 
no CRI 36.344: LOTE DE TERRENO, SOB Nº 01 (UM), DA QUADRA F, DO 
LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE RESIDENCIAL NOVA LORENA – GLEBA 
B, NESTA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE LORENA-SP 

2) Rua Monsenhor Dagoberto P. D´Azevedo – Lote 02 – Bairro Nova Lorena - Matrícula 
no CRI 36.345: LOTE DE TERRENO, SOB Nº 02 (DOIS), DA QUADRA F, DO 
LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE RESIDENCIAL NOVA LORENA – GLEBA 
B, NESTA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE LORENA-SP 

3) Rua Monsenhor Dagoberto P. D´Azevedo – Lote 03 – Bairro Nova Lorena - Matrícula 
no CRI 36.346: LOTE DE TERRENO, SOB Nº 03 (TRÊS), DA QUADRA F, DO 
LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE RESIDENCIAL NOVA LORENA – GLEBA 
B, NESTA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE LORENA-SP 

4) Rua Monsenhor Dagoberto P. D´Azevedo – Lote 04 – Bairro Nova Lorena - Matrícula 
no CRI 36.347: LOTE DE TERRENO, SOB Nº 04 (QUATRO), DA QUADRA F, DO 
LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE RESIDENCIAL NOVA LORENA – GLEBA 
B, NESTA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE LORENA-SP 

5) Rua Silvio Costa, 980 – Bairro Cidade Industrial – Matrícula no CRI 29.592:  
TERRENO, CONSTITUÍDO DE PARTE DA QUADRA 50 (CINQUENTA), DO 
LOTEAMENTO DENOMINADO CIDADE INDUSTRIAL, NESTA CIDADE, DISTRITO, 
MUNICÍPIO E COMARCA DE LORENA, COM FRENTE PARA A RUA SILVIO 
COSTA. CONFORME AV. 1-29.592 FOI AVERBADO PRÉDIO RESIDENCIAL SOB 
Nº 980. 

A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Lorena, 
situada na Praça Baronesa de Santa Eulália, 02, Centro, no dia 26/04/2019, às 10h00.  
Assim, todos ficam devidamente convocados para, querendo, participar desta Audiência 
Pública. 
 

Lorena, 22 de abril de 2019. 
 

FÁBIO MARCONDES 
Prefeito Municipal 
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Projeto quer mínimo para 
vereadores de Cachoeira
Com participação de presidente, proposta foca redução de gastos na 
cidade com queda nos salários; município enfrenta crise financeira

Entrada da Câmara de Cachoeira Paulista; projeto enviado para análise pede salário mínimo para vereadores

Foto: Jéssica Dias

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Um projeto de autoria dos 
vereadores Dimas Barbosa 
(PTB) e Nenê do São João 
(PSB), encaminhado à Câma-
ra de Cachoeira Paulista há 
duas semanas, deve colocar 
em xeque os valores dos 
subsídios dos 13 parlamen-

tares da cidade. A proposta 
pede a redução para um sa-
lário mínimo (atualmente em 
R$998), e gerou polêmica, as-
sim como outro projeto que 
quer a redução dos salários 
do vice-prefeito e do prefeito.

Com 32.294 habitantes, a 
cidade conta com 13 parla-
mentares, que têm salário de 
R$ 4,2 mil. A folha mensal de 

Qual a sua opinião sobre 
projeto do salário mínimo

ENQUETE:

“Um salário mínimo é o 
bastante para os vereado-
res. Eles não estão fazendo 
muita coisa para Cachoeira, 
tem muita coisa que precisa 
ser feita. Tinha que ter uma 
reunião na Câmara e a po-
pulação participar, mas os 
cidadãos não se interessam. 
A saúde de Cachoeira está 
muito escassa”.

João Roberto Pinto,
71 anos, Vila Carmem, 
motorista aposentado

“É bom diminuir o salário 
dos vereadores. Eu acho 
que eles não ajudam muito 
a população, os remédios 
estão muito caros, eu faço 
tratamento, tomo um monte 
de remédio, e eles só dão os 
mais baratos, os que a gente 
precisa mesmo que são os 
caros, a gente tem que com-
prar, eu acho um absurdo”.

Joana Martins de Oliveira,
69 anos, Embauzinho,
dona de casa

“Os vereadores não tinham 
nem que ganhar salário, 
porque não fazem nada. Eu 
moro perto da Câmara, eles 
fazem reunião, cervejinha, 
só isso. Eu acho que pelo  
trabalho que tem sido feito 
eles não merecem nada. 
Aqui em Cachoeira não tem 
nada, nem prefeito, está tudo 
ruim”.

Dionísio Lopes dos Santos,
66 anos, Centro,
montador de móveis

“Eu acho que seria o certo 
diminuir os salários dos 
vereadores para um salário 
mínimo. Eu não acompanho 
muito o trabalho feito pelos 
vereadores na cidade por-
que moro na roça, mas pelo 
o que eu vejo onde eu moro, 
os vereadores deveriam dar 
mais atenção para a zona 
rural”.

Rosimeire Anselmo, 
42 anos, Usina,
ajudante de cozinha

“É bom diminuir, porque 
iguala com o que uma pes-
soa normal, que trabalha 
ganha. É difícil o emprego 
que paga R$ 4 mil, o traba-
lhador ganha um salário 
mínimo e olhe lá, tem luga-
res que não pagam nem o 
mínimo. Se o povo consegue 
viver com salário mínimo 
eles também conseguem”.

Maria Paiva de Freitas,
73 anos, Santa Terezinha, 
dona de casa

“Eu sou contra diminuir 
o salário dos vereadores. 
Um salário mínimo é pouco 
para o trabalho que eles 
fazem. A saúde precisa de 
uma atenção maior, falta 
médico. Depois que entrou 
esse prefeito Edson Mota 
(PR) melhorou bastante a 
cidade. Os vereadores tem 
prestado um serviço bom”.

Cassilda Alves Siqueira,
63 anos, Embauzinho,
dona de casa

“Eu sou a favor da redução 
nos salários, pelo o que eles 
ganham e não fazem nada. 
Lá onde eu moro a área 
da saúde, escola, merenda 
principalmente, essas coisas 
estão tudo escassa. Tem o 
leilão da Santa Casa e eu es-
cuto o povo falar, reclamar e 
vejo eles quietos, não tomam 
partido”.

Adriano Aurélio,
44 anos, Embauzinho,
vigilante

“Eu sempre achei que 
o vereador tinha que ter 
um salário menor, porque 
pouco se faz. Chega ao final 
do mês tem aquele valor do 
total de treze vereadores 
que tem lá, diminuindo o 
salário eu acho que sobraria 
um dinheiro a mais para 
poder fazer outra coisa que 
beneficiaria o povo”.

Arthur Moreira Salvador, 
70 anos, Parque Primavera, 
aposentado
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pagamento dos parlamenta-
res chega a R$ 59 mil. Com 
base no projeto de salário 
mínimo na Câmara, o valor 
cairia para R$ 14 mil, o que 
deve gerar uma economia de 
R$ 530 mil. Com a aprovação 
do projeto o município teria 
uma economia de R$ 2,6 mi-
lhões em quatro anos.

As propostas estão em tra-

mitação na Câmara e sendo 
analisadas pela comissão. 
Segundo o presidente da 
Casa, Dimas Barbosa, o pro-
jeto deve entrar para vota-
ção na próxima terça-feira.

Para entrar em vigor, o 
plano depende de uma alte-
ração de artigos e incisos no 
Regimento Interno, para evi-
tar a inconstitucionalidade. 
Se o projeto for aprovado, os 
vereadores entrarão com o 
pedido de redução do subsí-
dio para a nova legislatura.

A ideia do projeto, se-
gundo Nenê, surgiu após o 
anúncio de que a Santa Casa 
de Cachoeira iria a leilão. 
Os autores da proposta 
revelaram que foram feitas 
pesquisas de outras cidades 
e estados que aderiram 
ao subsídio de um salário 
mínimo. Uma delas foi no 
Paraná, em Santo Antônio 
da Platina, onde a Câmara, 
em janeiro de 2017, aderiu 
à redução salarial do pre-
feito, do vice-prefeito e dos 
vereadores.

A cidade paranaense pos-
sui nove vereadores. O salá-
rio do prefeito, de R$ 14,7 
mil foi para R$ 12 mil. Já 
o salário do presidente da 
Câmara, de R$ 4 mil caiu 
para R$ 970, enquanto o 
subsídio dos vereadores foi 
de R$ 3,7 mil para R$ 970.

“Hoje, se não houver um 
sacrifício por parte da classe 
política, vai ter uma hora 
que vamos ter que mandar 
embora assessores, ou seja, 
nós vamos contribuir para o 
indicador altamente negati-
vo a cidade conta. Nós temos 
o pior índice de geração de 
empregos”, salientou Barbo-
sa, que relatou ainda que até 
31 de dezembro de 1972 o 
exercício legislativo era feito 
de forma gratuita, e que só 
a partir disso passou a sub-
sidiar o salário de vereador. 
“O que a gente observa é que 
as pessoas entram na classe 
política pelo salário, opor-
tunidade e pensando que 
‘estar vereador’ é emprego. 
Tanto não é emprego que o 
vereador não é assalariado, 
ele é subsidiado”.

Nenê completou a posição 
de Barbosa destacando que 
o valor do subsídio não im-
porta. “Eu estou vereador 
não pelo salário, então se é 
para ganhar R$ 1 mil, R$ 3 
mil ou R$ 4 mil eu sou can-
didato. Houve um boato de 
quem está se mordendo de 
raiva, que a gente está fazen-
do isso para aparecer, mas 
não é verdade”, comentou. 
“Se eu quisesse aparecer, 
ia colocar o projeto e não 
iria articular para querer 
voto. É um momento que a 
gente tem que abrir mão do 
salário para ajudar a cidade. 
Não é justo eu ganhar R$ 3 
mil, R$ 4 mil e a Santa Casa 
estar fechada”, completou.

De acordo com os autores 
do projeto, parte dos vere-
adores têm se manifestado 
favorável, mas ainda há um 
grupo de contrários à pro-
posta na Câmara.

E o prefeito? – Além da 
tentativa de reduzir o subsí-
dio dos vereadores para um 
salário mínimo, Cachoeira 
deve ter outra discussão 
que foca a diminuição nos 
ganhos do poder público. O 
vereador Professor Danilo 
(PROS) está formulando 
um projeto para reduzir os 
salários do vice-prefeito, 
que também iria para um 
salário mínimo, além do 
prefeito. No último caso, o 
vereador revelou que ainda 
não tem um valor definido 
para estipular na proposta.

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br
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