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Câmara de Guará têm reajuste de 7,54%, 
e assessores R$ 500 no vale alimentação
Vereadores se baseiam em IGPM para definir primeiro aumento em cinco anos de reposição salarial

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou a reposição salarial 
para servidores da Casa e 
reajuste do subsídio pago 
aos vereadores. O Legislati-
vo utilizou o IGPM (Índice 
Geral de Preços do Mercado) 
para se basear na conces-
são do aumento, que foi de 
7,54%. Os 11 vereadores 
ainda assinaram um projeto 
de resolução que concede 
vale alimentação de R$ 500 
para cada um dos 23 asses-
sores parlamentares, além 
de outros dois assessores 
especiais. 

Para aplicar a reposição 
salarial, a Câmara optou por 
utilizar o IGPM ao invés do 
IPCA (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo), 
que ficou em 3,75% no fim de 
2018. Dos 11 vereadores, 10 
participaram da votação, que 
terminou com a aprovação 
do reajuste. Apenas Marcos 
Evangelista (PSDB) se abste-
ve. Em entrevista ao Jornal 
Atos, o tucano explicou que 
é a favor do reajuste, mas é 
contrário ao indicador esco-
lhido para conceder a reposi-
ção. “Eu fiz a análise de que a 
escolha do IGPM poderia ter 
sido substituída pelo IPCA, 
que é um índice que indica 

a inflação acumulada para o 
período. Se fosse pelo IPCA, 
(o reajuste) seria menor", 
afirmou Evangelista.

Após a votação, o presiden-
te da Casa, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD), explicou as 
razões pela escolha do indi-
cador. “Nos meus cinco anos 
de Câmara Municipal, nunca 
concedi nenhum aumento. 
Sempre contemplamos ape-
nas com essa reposição da 
perda salarial. O reajuste 
vale para todos os servidores, 
vereadores e assessores. Não 
existe uma obrigatoriedade 
de fazer o reajuste baseado 
em determinado índice. Nós 
sempre usamos na Câmara o 
IGPM, e neste ano nós conti-
nuamos a conceder baseado 
nesse indicador". 

Outra determinação do 
Legislativo foi a concessão de 
vale alimentação de R$500 
mensais aos 23 assessores 
parlamentares, além de um 
assessor especial de relações 
institucionais e o chefe de 
gabinete da presidência. Em 
Guaratinguetá, cada parla-
mentar tem dois assessores, 
e o presidente da Câmara 
tem três. Ao todo, 25 pessoas 
serão contempladas com o 
projeto de resolução, que 
foi assinado por todos os 11 
vereadores da Casa.  

“Vale ressaltar que todas 

as câmaras municipais con-
cedem o vale alimentação, 
e isso não é diferente no 
Congresso Nacional. Nossa 
preocupação é de um possí-
vel ajuizamento de ação exi-
gindo o cartão alimentação e 
a Câmara correr o risco de ter 
que pagar esse vale de forma 
retroativa, desde o início da 
legislatura”, justificou Celão.

Com os vales, a Casa vai 
desembolsar R$ 12,5 mil por 
mês e R$ 150 mil por ano. 
Celão afirmou que o impac-
to financeiro será pequeno. 
"Nós temos uma margem. A 
Câmara devolveu nesse ano, 
quase R$ 2 milhões ao Poder 
Executivo. Esse impacto é 
insignificante dentro do nos-
so cronograma financeiro", 
concluiu.

Mudança – Os parlamen-
tares também aprovaram 
a concessão de uma grati-
ficação temporária de 30% 
ao diretor geral da Câmara, 
Marcelo Almeida, após pe-
dido de afastamento não-re-
munerado da então diretora 
do departamento jurídico. 
Esse departamento respon-
derá à diretoria geral da 
Casa durante 24 meses. A 
gratificação temporária não 
será incorporada ao salário 
de Almeida, e tem um prazo 
de validade até o retorno da 
antiga diretora ao jurídico.O presidente da Câmara de Guaratinguetá, Marcelo Coutinho; reajuste após cinco anos no Legislativo
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Caroline Meyer 
Lorena

Um ecoponto de pilhas, 
lâmpadas fluorescentes e 
baterias foi reinaugurado no 
Centro de Lorena na última 
semana. De acordo com a 
secretaria de Meio Ambiente, 
até o meio do ano um local 
semelhante para o descarte 
de eletrônicos como compu-
tadores, celulares e peças do 
tipo será aberto. O projeto é 
uma parceria entre as unida-
des lorenenses e paulistanas 
da USP.

O ponto de coleta estava 
operando provisoriamente 
na Garagem Municipal e 
voltou para a praça Marechal 
Mallet no último dia 12.

A reabertura no centro 
contou com uma equipe da 
secretaria, que, durante o 
evento, atendeu jovens e dis-
tribuíram livros ambientais 
fornecidos pela Prefeitura.

Segundo o secretário do 

Prefeitura recupera ecoponto de pilhas, lâmpadas 
e baterias e quer centro para eletrônicos até julho
Meio Ambiente intensifica campanha sobre ponto correto de descarte para materiais com atendimento no Centro

Meio Ambiente, Willinilton 
Portugal, o sucesso das no-
vas práticas ambientais está 
diretamente atrelado ao 
público jovem. “Trabalhar as 
políticas ambientais com o 
público jovem e adolescente 
é muito mais saudável. O su-
cesso da campanha também 
segue esse pensamento”.

Ao todo, a secretaria de 
Meio Ambiente do Estado 
repassou 45 volumes de 
uma bibliografia sobre o 
tema, que Portugal também 
distribuiu aos alunos da rede 
municipal.

Ele reforçou também a 
importância do ponto para 
a cidade. “É saúde. Uma 
pilha que não tem o descar-
te correto traz uma série 
de consequências, como a 
contaminação do solo. O 
benefício é para todos os 
munícipes e para o meio 
ambiente também” concluiu.

Em funcionamento desde 
2014, o ponto é de uso ex-

clusivo da população e dos 
pequenos empresários da 
cidade. “O armazenamento 
e o descarte dos materiais 
possuem um custo e a Prefei-
tura não pode arcar com os 
custos das grandes empre-
sas, já que está previsto em 
lei que é de responsabilidade 
da empresa dar o destino 
ambientalmente correto a 
esses dejetos”, reiterou o 
secretário, que foi auditor 
técnico industrial por mais 
de vinte anos.

Dados do Meio Ambien-
te acusam que o local já 
recebeu cerca de 27.980 
lâmpadas e 3.695 kg de 
pilhas e baterias até janeiro 
deste ano.

Ainda sem a data de inau-
guração definida, Portu-
gal assegurou que o novo 
ecoponto deve começar as 
operações até o meio do ano, 
caso ocorra tudo dentro do 
planejamento. A demora, 
segundo o secretário, ocorre Ecoponto que foi reativado para atender moradores de Lorena; cidade amplia estrutura em ação ambiental
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devido ao envolvimento de 
uma cadeia de participantes. 
“Não vamos simplesmente 
recolher o material, vamos 
trabalhar esses objetos, des-

montá-lo com toda sua qua-
lidade, separar aquilo que é 
pertinente para o mercado 
e passarmos para a Coocal 
(Cooperativa de Catadores 

de Lorena)”, finalizou o se-
cretário.

O ecoponto funciona de 
segunda-feira à sexta-feira, 
das 9h às 17h.
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Bastidores da Política

Ronaldo Pipas

RMVale - Uma das regiões mais 
violentas do Estado só não está em pior 
condição pelo trabalho diário de "enxugar 
gelo" dos policiais militares e civis, que en-
frentam a falta de estrutura, o baixo efetivo 
e a sequência de promessas do governo do 
PSDB, que em vinte anos assistiu quase 
que de braços cruzados o Vale do Paraíba 
ser dominado pela criminalidade, com 
avanço do tráfico de drogas. Do total do 
efetivo contratado por Alckmin, entre 2011 
e 2017, apenas 1,8% foi repassado à região. 
Hoje, um levantamento mostra que o dé-
ficit é de mil homens. Os que aqui atuam 
já não sabem mais o que é planejamento 
e o que é promessa de palanque tucano...

Cachoeira - Após afirmar na tribuna 
que “carioca é folgado”, o vereador Max 
Barros (DEM) virou alvo de uma avalan-
che de críticas pelas redes sociais. Incon-
formados com a fala de Max, diversos 
moradores o acusam de quebra de decoro 
parlamentar. O discurso preconceituoso 
e desastroso ocorreu na última sessão de 
Câmara, enquanto o vereador defendia o 
prefeito Edson Mota das acusações de ser 
um forasteiro na cidade. O vereador se 
empolgou tanto na defesa do “chefe’ que 
acabou ofendendo milhões de cariocas. O 
destempero de Max, viralizou na internet, 
e o povo pede uma punição exemplar ao 
parlamentar.

Luiz Fernando

Magrão

Rei ‘morto’, ‘rei’ posto
Como se ouve dos mais experien-

tes: “em política, o interesse de ago-
ra” às vezes é mais importante que a 
gratidão pelos benefícios passados, 
mais oportuno que a lealdade das 
parceiras vividas há tempos atrás”. 

Ainda repercur-
te pelas esqui-
nas de Guará a 
reprovação das 
contas de 2013 
do ex-prefeito 
Francisco Car-
los por oito vo-
tos a três, e com 
o agravamento 

de sua saúde eleitoral, vindo dos 
vereadores que surfaram na em-
pregabilidade comissionada de seu 
governo. Segundo round - Ao que 
tudo indica, a saúde eleitoral do ex-
-prefeito deverá agravar com mais 
uma conta - agora de 2016 - trami-
tando nas comissões da Câmara. 
Pelo andar da carruagem, ao invés de 
uma, serão duas contas rejeitadas em 
sua trajetória política. Perguntem ao  
Luizão da Casa de Ração!!!

Fim da linha 
Apesar da urgência da criação de 

cargos de diretor escolar em Pinda, 
novamente a oposição realizou uma 
manobra para “jogar a peteca para 
frente”. Encaminhado pelo prefeito 

Isael Domingues 
em novembro do 
ano passado, o 
projeto teve sua 
votação adiada 
na última segun-
da-feira após so-
licitação do ve-
reador Ronaldo 
Pipas (PR), que 

afirma aguardar um parecer do 
Ministério da Educação sobre a 
proposta. A lentidão da Câmara em 
votar os projetos do Executivo tem 
repercutido negativamente pelos 
corredores das escolas municipais. 
Para a categoria da educação, a 
criação dos cargos de diretor é peça 
chave para uma melhor estruturação 
do setor. Já nas rodas políticas do 
Mercado, teve morador afirmando 
que  Pipas está deixando se levar por 
“ventos na direção errada”, correndo 
o risco de ter sua “linha cortada” na 
próxima disputa eleitoral...

Tapetão 
Quando tudo parecia normal no 

diretório do PSDB de Lorena, com 
convenção agendada para eleição 
da nova presidência do diretório 
- provavelmente com as mesmas 
peças, quer dizer membros - chega 
um oficio do presidente estadual do 
partido, o deputado Pedro Tobias, 
anunciando intervenção local. Entre 
os que esboçaram ares de indigna-
ção, alguns com 'cara de paisagem'...

Mão dupla
A intervenção no PSDB de Lore-

na esquentou o assunto nas esquinas 
esta semana. O acontecimento já 
havia sido profetizado no mercado 
político, desde quando o prefeito 
Fabio Marcondes deu um 'pt-sau-
dações' ao partido, motivado pela 
lambança que Geraldo Alckmim 
fez na última eleição ao criar dois 
palanques (Doria e França). O que 
ninguém soube afirmar, é se o 'golpe' 
no diretório local veio pelas mãos do 
pessoal do Litoral - em resposta ao 
período eleitoral passado - ou se foi 
por intermédio daquele outro grupo 
que pediu votos para o homem da 
região de Campinas...

Estelionato 
Quem acompanhou a sessão de 

Câmara de Guará esta semana pode 
perceber a dificuldades dos verea-
dores em 'digerir' o Plano Diretor 
que está sendo elaborado no plane-
jamento da Prefeitura - leia-se os 

Francisco Carlos

'papagaios'. A última audiência, por 
exemplo, quem participou pensando 
em ouvir sobre diretrizes, percebeu 
a organização - made in papagaio's - 
tratar apenas de zoneamento urbano, 
ao invés de definições e critérios de 
crescimento e potencialidades nas 
mais diferentes áreas como saúde, 
educação, investimentos e outros. 
Ouviu-se no plenário, em alto e bom 
tom, uma dos parlamentes lamen-
tando desabafando: "a impressão é 
de estelionato na audiência do plano 
diretor"!!!

Saia justa
E por falar em Plano Diretor 

em Guará, quem diria que 'aquela 
dupla' de empresários do mercado 
imobiliário local, que não econo-
mizou críticas aos vereadores nas 
redes sociais quando votaram no 
final do ano passado o reajuste do 
ITBI (chegando até fazer as contas 
de quanto cada parlamentar custava 
aos cofres públicos), estaria agora 
de saia justa diante da Câmara. 
Disseram que o jogo virou, ou seja, 
diante das supostas vantagens que 
poderão ter com a ampliação do 
zoneamento urbano, imaginem se 
os parlamentares resolverem dar o 
troco na hora do voto?!?!.

Soldado no quartel
A permanência do ex-presidente 

da Câmara de Lorena, Luiz Fernan-
do de Almeida, na cidade - após seu 
retorno do exterior - já deu margem 

aos matemáti-
cos políticos do 
pedaço a incluí-
-lo nas enquetes 
eleitorais para 
2020. Após ter 
passado pelo 
'calvário dos 
maledicentes' 
do Clube Co-

mercial num passado não muito 
distante, e ter saído ileso e acima 
de qualquer suspeita, ganhou mus-
culatura para encarar até uma can-
didatura majoritária, uma vez que 
os atuais postulantes à sucessão de 
Fabio Marcondes não tem agradado 
'gregos', muito menos 'troianos'...

Política da soma
Seguindo a política do ‘pode 

entrar que a casa é sua’, o prefeito 
Thales Gabriel (quase PSD), conti-
nua sinalizando espaço para diálogo 

e projetos futuros às lideranças de 
Cruzeiro, em especial aos opostos. 
Segundo a classe pensante da ci-
dade, este comportamento político 
evita num primeiro momento as 
críticas a suas atitudes administrati-
vas e, a longo prazo, uma provável 
aliança suprapartidária no processo 
de reeleição.

Subindo os degraus
Comemorando duplamente os 

últimos acontecimentos de sua 
trajetória política, o ex-presidente 
da Câmara de Cruzeiro, Diego Mi-
randa, que no laboratório de Thales 
Gabriel passou de diretor de Turismo 
ao status de secretário municipal; e 
na política, de concorrente a aliado 
e agora interlocutor do governo 
municipal com o PSD, partido que 
vai cuidar do cofre do governo de 
João Doria. E para concluir, com 
os mais de 5 mil votos que colocou 
nas urnas na eleição de deputado, 
entrou na concorrência à vaga de 
vice no próprio grupo do prefeito 
Thales Gabriel.

Tira teima
Quem apostou que o prefeito 

de Aparecida, Ernaldo Marcondes, 
estaria fora da disputa eleitoral de 
2020, perdeu. Consulta no Tribunal 

Eleitoral mos-
trou que mesmo 
o homem como 
vice-prefei to, 
tendo assumido 
o final do man-
dato de Marcio 
Siqueira não o 
impede de con-
correr a mais um 

mandato na Terra da Padroeira. Com 
isso, a afilhada de Zé Louquinho – 
Jerfferci Chad e o articulado Celso 
Alves vão ter companhia na disputa 
eleitoral do próximo ano. Ah! Sem 
contar duas ou três candidaturas do 
‘baixo clero’ que deverão surgir, 
como de praxe...

Candidaturas
Uma volta pela Praça Miguel 

Correia dos Ouros, de Potim, é o 
suficiente para saber que a prefeita 
Erica Soler vai ter pelo menos cinco 
concorrentes tentando ocupar seu 
lugar na Prefeitura. Comenta-se que 
um da família Cascão (João Gui-
lherme ou João Marcelo), Emerson 
Tanaka, Carlinhos Zaga, João Luiz 
e uma ‘personalidade feminina’ que 
está formando grupo para estrear na 
política eleitoral do ano que vem...

Batata assando
Parece que se depender dos elei-

tores de Moreira Cesar – Distrito de 
Pinda, o vereador Carlos de Moura 
– o Magrão, vai ter que procurar 

emprego em al-
guma repartição 
pública, se qui-
ser permanecer 
na política. Rola 
pelas esquinas 
da cidade, que 
Magrão deixou 
de conversar o 
mesmo idioma 

com a população, principalmente 
após ter passado pela presidência da 
Câmara e tomado um ‘banho de im-
portância’. Perguntem Dito Bala!!!

O luxo do lixo
O assunto 'concessão do lixo' foi 

tema de discussão em quase todas 
as rodas políticas de Lorena, esta 
semana. O projeto nem chegou à 
Câmara para votação e boa parte 
dos vereadores (oposição e a 'banda 
podre' dos governistas) já 'empina-
ram a carroça' com o prefeito Fábio 
Marcondes, por julgá-lo 'como 
farinha do mesmo saco'. Enquanto 
o Executivo busca uma PPP para re-
solver da construção de duas usinas 
de reciclagem, uma para inservíveis 
e outra para resíduos de construções; 
coleta e transporte do lixo orgânico 
com frota de caminhões estimada 
em 5 anos de uso; licenciamento do 
aterro já existente no Jardim Novo 
Horizonte; varreção das ruas e la-
vagem das avenidas em locais de 
feiras; manutenção dos ecopontos; 
triagem de resíduos sólidos com a 
criação de uma unidade de trituração 
e mais uma série de serviços, cujo 
pacote completo custaria mais de 
R$ 10 milhões aos cofres publicos, 
a oposição busca apoio numa even-
tual 'contrapartida'. De acordo com 
o presidente da Câmara, Maurinho 
Fradique, e seu porta-voz da tribuna, 
Elcinho Vieira, se não sentar pra 
conversar com os vereadores, não 
tem concessão.

Perguntar não ofende
Qual o vereador da base do pre-

feito Fabio Marcondes que chegou a 
manifestar numa roda de opostos na 
Câmara de Lorena que se o prefeito 
não 'aliviar', não terá nem os oito 
votos governistas para aprovar a 
concessão do lixo?

Diego Miranda e Thales Gabriel

Ernaldo Marcondes

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Com um volume considerável de 
pagamentos obrigatórios de ações 
trabalhistas em 2018, a Prefeitura 
de Guaratinguetá fechou o último 
ano com saldo negativo. O prefeito 
Marcus Soliva (PSB) confirmou a 
dificuldade em manter o equilíbrio 
do caixa do Executivo e afirmou 
que a turbulência, enfrentada no 
segundo semestre, fez com que o 
período fosse marcado pelo déficit 
de R$ 1,7 milhão.

Em 2018, a Prefeitura foi obrigada 
a pagar R$ 10 milhões em ações tra-
balhistas que se arrastavam há anos. 
Parte dos pagamentos teria que ser 
feita à vista, o que motivou o rombo, 
mesmo com alternativas viáveis 
para devolver a saúde financeira aos 
cofres públicos. “No segundo semes-
tre tivemos o nosso ‘inferno astral’. 
Além de ter queda de arrecadação, 
ainda veio a avalanche de ofícios 
requisitórios para a gente pagar as 
indenizações trabalhistas. Isso deu 
um desequilíbrio financeiro para 
a Prefeitura”, lamentou o prefeito.

Entre as medidas adotadas pelo 
Executivo para equilibrar as contas 
estavam o contingenciamento de 
recursos, venda da folha de paga-
mento e a anistia de juros e multas 

Guará fecha 2018
com R$ 1,7 milhão
de déficit após 
ações trabalhistas
Justiça obrigou Prefeitura a cumprir 
pagamentos; Soliva garante que 
contas foram equilibradas em janeiro

de impostos.
Segundo Soliva, o déficit de 2018 

já foi equilibrado em janeiro e fe-
vereiro com a entrada de recursos 
através do pagamento de impostos 
como IPVA e IPTU. “Passamos de 
dezembro para janeiro com R$ 
1,7 com contas a pagar. Durante 
o mês de janeiro, zeramos. Agora 
nós estamos com a casa em ordem”, 
explicou o prefeito.

Foram R$ 10 milhões pagos em 
ações trabalhistas no último ano. 
Para 2019, o Executivo deve gas-
tar pelo menos R$ 9 milhões na 
mesma demanda. “Nesses meses 
de janeiro e fevereiro pagamos R$ 
2 milhões em ofícios requisitórios 
(pagamentos obrigatoriamente 
feitos à vista). Continuamos a pagar 
conta, conta dos malfeitos nos anos 
anteriores. Ainda temos mais R$ 
7 milhões, referentes a reajustes 
salariais que não foram pagos em 
2015. Esse reajuste é outro gargalo 
e nós teremos que arcar com esse 
compromisso”, concluiu.

O chefe do Executivo afirmou 
ainda que a Prefeitura trabalha com 
uma espécie de conta reserva para 
pagar as indenizações trabalhistas. 
Soliva assegurou que, mesmo com o 
valor alto a pagar, o PDV (Plano de 
Demissão Voluntária) será colocado 
em prática neste ano.

O prefeito Marcus Soliva, que tenta contornar déficit financeiro em Guaratinguetá

Foto: Rafaela Lourenço
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COMUNICADO
A Águas Piquete informa que a partir de abril de 2019, a tarifa 
de água e esgoto de Piquete será reajustada em 7,22%. Esse 
índice de reajuste é calculado com base nas regras estabelecidas 
no Contrato de Concessão, constitui um direito e um princípio 
fundamental do contrato, tendo como objetivo preservar seu 
equilíbrio econômico-financeiro, garantindo a plena prestação 
dos serviços públicos de água e esgoto no município.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 24
de dezembro de 1972, residente e domiciliado na Rua Tenente Coronel Benedito
Candido dos Santos nº 250, Jardim Ana Rosa, Taubaté SP, filho de ACACIO MOURA
DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES FREITAS DE OLIVEIRA.
MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
balconista, estado civil solteira, de 45 anos de idade, nascida em Lagoinha-SP, no dia
4 de dezembro de 1973, residente e domiciliada na Rua José Maria Monteiro nº 205,
Jardim Imperial, nesta cidade, filha de JOÃO VICENTE DE SOUZA e VICENTINA DE
OLIVEIRA SOUZA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  16 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão tratorista,
estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em PIndamonhangaba-SP, no
dia 18 de janeiro de 1982, residente e domiciliado Rua Marechal Deodoro nº 80, aptº.
93, Centro, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DE
OLIVEIRA e LUCIA ELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA.
VALÉRIA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedagôga,
estado civil solteira, de 50 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 16 de
junho de 1968, residente e domiciliada Rua Marechal Deodoro nº 80, aptº. 93, Centro,
em Pindamonhangaba SP, filha de RENATO LUIZ DOS SANTOS e MARIA NUNIZA
ALVES DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  16 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WAGNER LUÍS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Aparecida-SP, no dia 21 de julho
de 1986, residente e domiciliado Rua Marino Teixeira nº 110, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filho de MARIA MADALENA DOS SANTOS.
ELISÂNGELA DE JESUS LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia 31 de julho de
1990, residente e domiciliada Rua Marino Teixeira nº 110, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ HELIO LEITE e MARIA DE LOURDES DE
JESUS LEITE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  18 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NATANAEL MARTINS DOS SANTOS LEAL, de nacionalidade brasileira, profissão
administrador de empresa, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de maio de 1990, residente e domiciliado Rua Mogi
das Cruzes nº 89, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filho de RUIVAL DA SILVA
LEAL FILHO e ANDREIA DE LURDES MARTINS DOS SANTOS LEAL.
ILZA HELENA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado
civil divorciada, de 38 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 2 de janeiro de
1981, residente e domiciliada Avenida Fortunato Moreira nº 670, Santana, em
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO DE OLIVEIRA SOUSA e NAIR
CLEMENTINO SOUSA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  18 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
padeiro, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 24 de junho de 1994, residente e domiciliado Rua Angelica Samahá de Faria nº
297, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS DE AZEREDO
OLIVEIRA e ELIDIA MARIA ROSA DE AZEREDO OLIVEIRA.
STEPHANIE NICOLE NOGUEIRA RAMOS CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira,
profissão universitária, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de março de 2000, residente e domiciliada Avenida
Tenente Coronel Manoel Pereira dos Santos nº 403, Cidade Jardim, em
Pindamonhangaba SP, filha de GILSON CONCEIÇÃO e JULIANA NOGUEIRA RAMOS
CONCEIÇÃO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  19 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIO CESAR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado
civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de abril
de 1979, residente e domiciliado Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1388, Vila Rica,
em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e APARECIDA
ALVES DOS SANTOS.
MARIA BENEDITA OTAVIANO, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira, estado
civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Itajubá-MG, no dia 1 de abril de 1976,
residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1388, Vila Rica, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO OTAVIANO FILHO e MARIA APARECIDA
OTAVIANO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  19 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCIO SALES DE MATOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar geral,
estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 30 de
novembro de 1978, residente e domiciliado Rua Suíça nº 1375, bloco 1, aptº. 202,
Santana, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO LIMA DE MATOS e CRISTINIANA
SALES DE MATOS.
ELIANE OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços
gerais, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Salvador-BA, no dia 11
de setembro de 1986, residente e domiciliada Rua Suíça nº 1375, bloco 1, aptº. 202,
Santana, em Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL ALVES DA SILVA e ANALICE
OLIVEIRA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  21 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO RAPHAEL DOS SANTOS MELO, de nacionalidade brasileira, profissão
encarregado de produção, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de junho de 1995, residente e domiciliado Rua Jorge
Veiga nº 122, Bela Vista, em Pindamonhangaba SP, filho de RENATO MARQUES DE
MELO e ANA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS.
KAREN DAIANE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão chapeira, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
fevereiro de 1997, residente e domiciliada Rua Frei Paulino Schmitz nº 76, Jardim
Mariana, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ RICARDO DOS SANTOS e ELI EUGÊNIA
RIBEIRO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  22 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste convocar 
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida 
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – 
Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). 
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o 
qual foi aprovado, são eles: ROSANGELA MARIA GONCALVES DE ABREU RG: 
22145777X; BRUNA SANTANA MORALES RG: 563899220P; TATIANE FONTANA 
RG: 107178317; LIDIA MARIA DOS REIS LUZ RG: 261129922; FRANCIELI 
CRISLAINE RIBEIRO RODRIGUES RG: 397019270; ANGELA DA SILVEIRA RG: 
344013042; LUANA DE CARVALHO PORTO RG: 17325587; FRANCIELI CRISTINA 
DA SILVA CRUZ RG: 49575058X; MARIA THEREZA NEGRAO BUENO RG: 
542503955; BIANCA COPPI DOS SANTOS RG: 502272132; KESLIN ANDRADE 
ESPINDOLA SOARES RG: 484607054; PRISCILA MONIQUE DE PAULA DA SILVA 
RG: 48689843X; LILIAN CRISTINA COSTA RAMOS OLIVEIRA RG: 276481963; 
FLAVIA REGINA CAROLINO RANGEL RG: 286847164; MARIA NICELIA CRUZ DOS 
SANTOS RG: 221002686; LUCIA HELENA DE TOLEDO RG: 18226418X; AMANDA 
DE OLIVEIRA ALMEIDA RG: 476587347; CLAUDIA MARQUES DA SILVA LOPES 
RG: 187269774; CLAUDIA MARIA DIONIZIO IGNACIO RG 222239074; FERNANDA 
DE OLIVEIRA FREITAS RG: 306331457; MAIARA BARBOSA MONTEIRO DA 
SILVA RG 344048755; JAIRA ALINE DOS SANTOS CORREA DE CARVALHO RG: 
44261861X; DANIELY GONCALVES RODRIGUES DE MORAES RG: 343737152; 
HELEN DO NASCIMENTO FREITAS GOMES RG: 431809999; ALINE GISELE DA 
SILVA RG: 450898404; ADRIANA FERNANDA ALVES RG: 441790860; ANA ELIZE 
MORAES ALVES DA SILVA RG: 422707004; MICHELA PEREIRA RODRIGUES 
RG: 096719174; ELISA LINHARES ESPINDOLA CHAGAS RG: 4301636; JONAS 
BELEKEVICIUS NETO RG: 41174.0064; LETICIA DA SILVA ZARBIETTI COELHO 
RG: 498265584; PAULO EDUARDO CARDOSO PEREIRA RG: 141338167; KARLA 
SANCHO DOTI RG: 234097589; ALCIONE APARECIDA ALMEIDA DA COSTA RG: 
340003868; LIVIA RODRIGUES DA SILVA RG: 425329124; PEDRO HENRIQUE 
PEREIRA DA SILVA RG: 468156483; DOMINGOS SAVIO DA SILVA GUATURA RG: 
414126695; JULIO CESAR SANTOS CHAGAS RG: 108774211; ADRIANA DA SILVA 
CALDERARO RG: 421700774; ANA KAROLINA DA SILVA FERRAZ RG: 444292284.
Lorena, 25 de FEVEREIRO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

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, e a vista
do Parecer nº. 117/19, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
909/2019GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
Aquisição de ventiladores de parede, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, para contratação da seguinte empresa:
COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ Nº: 51.782.969/0001-00

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, e a vista
do Parecer nº. 118/19, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
1008/2019GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
Aquisição de placa eletrônica para cadeira odontológica “gnatus”, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para contratação da seguinte empresa:
PAULO CESAR PORTELLA - ME CNPJ Nº: 02.437.326/0001-06

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROC. Nº 27/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos e demais objetos de ação judicial e de cadastro na
assistência farmacêutica, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP CNPJ: 24.614.797/0001-85
VENCEDORA DOS ITENS: 17, 18, 54, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 101, 102.
VALOR TOTAL: R$ 14.524,50 (quatorze mil quinhentos vinte e quatro reais e cinquenta
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019.
CONTRATADA: COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 23.306.124/0001-03
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 32,
38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 80,
81, 82, 98, 106, 111, 112, 114, 117, 118, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 136, 141, 142,
145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 177, 178, 185, 186, 189, 190, 197, 198,
200, 202, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 221, 222, 224, 229, 230, 231, 232, 234,
236, 238, 240.
VALOR TOTAL: R$ 234.481,50 (duzentos trinta e quatro mil quatrocentos oitenta e um
reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2018 PROC. Nº 686/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais para uso nos cursos de beleza, oferecidos pelo Fundo 
Social de Solidariedade de Lorena aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: UNHA & COR LTDA ME CNPJ: 17.513.233/0002-71
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
VALOR TOTAL: R$ 9.262,55 (nove mil duzentos sessenta e dois reais cinquenta e cinco
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2018 PROC. Nº 694/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição sob demanda de material de comunicação visual, conforme descrição,
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: C. A. DE O. NEVES ME CNPJ: 13.388.555/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06.
VALOR TOTAL: R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 07 – Proc. Nº 984/2019GPRO - Contrato nº 21/13 – PP Nº 356/13
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.980.272/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo no parecer jurídico nº 1.008/18 e no art. 57,
§ 4, da Lei 8.666/93, fica prorrogado o prazo de vigência contratual, em caráter excepcional, 
por mais 10 (dez) meses, a partir de 17/02/2019;
Parágrafo Único – O presente ajuste se extinguirá antecipadamente, caso seja concluído
um novo procedimento licitatório para o mesmo fim;
Cláusula Terceira – A contratada renuncia neste ato o reajuste contratual;
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019

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, e a vista
do Parecer nº. 110/19, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
644/2019GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
Aquisição de diários de classe modelo imprensa oficial 77, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, para contratação da seguinte empresa:
ALVES & CABRAL LTDA EPP CNPJ Nº: 06.241.041/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 010/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
O Município de Silveiras-SP torna público a abertura da licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço global, objetivando a contratação de 
empresa para execução de obra de pavimentação de ruas (trechos) no Bairro 
dos Macacos, neste município, sendo: Rua José Evangelhista Neto, Rua José 
Fialho da Silva e Rua São João, com o fornecimento de material e mão de obra, 
em conformidade com a Planilha de Execução, Projeto, Cronograma Físico 
Financeiro e Memorial Descritivo que compõem e estabelecem a contratação, 
a realizar-se no dia 15 de março de 2019, com abertura dos envelopes às 10h, 
na Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira 
Azevedo, 52, Centro, em Silveiras-SP. O Edital na íntegra à disposição dos 
interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.
br, ícone Portal da Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 25 de fevereiro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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Prefeitura define pagamento de dívida de 15 
anos com servidores municipais em Pinda  
Câmara aprova parcelamento de mais de R$ 20 milhões; Prefeitura tem até oito anos para quitar déficit

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, por 
unanimidade o projeto do 
Executivo que autoriza o 
pagamento de uma dívida de 
pouco mais de R$20 milhões 
com os servidores munici-
pais, referente ao direito 
trabalhista DSR (Descanso 
Semanal Remunerado). A 
pendência é alvo de uma 
ação coletiva movida há 
mais de 15 anos pelo sindi-
cato da categoria. 

Direito somente dos ser-
vidores municipais que rea-
lizam horas extas ou atuam 
à noite, o DSR tornou-se 
desde 2004 uma batalha 

judicial entre a Prefeitura e 
o Sindicato dos Servidores 
Municipais.

No início do processo, a 
dívida era de apenas R$ 8 
milhões, mas devido à falta 
de uma solução por parte 
das antigas gestões muni-
cipais, o déficit saltou para 
mais de R$ 20 milhões até 
o fim de 2018.

De acordo com a ação, o 
benefício deveria ser desti-
nado a cerca de 2,6 mil ser-
vidores, entre aposentados e 
os que estão na ativa.

Para solucionar o impasse, 
o prefeito Isael Domingues 
(PR) iniciou em 2017 as 
tratativas com o sindicato 
da categoria.

Após diversas reuniões, 

um consenso entre as partes 
definiu em outubro do ano 
passado que a dívida seria 
paga de forma parcelada 
a partir de 2019, tendo a 
primeira parcela um valor 
de R$ 4 milhões. O acordo, 
detalhado no projeto en-
viado à Câmara, recebeu o 
aval legislativo na última 
segunda-feira. 

Em nota oficial, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
explicou que o montante 
tem um prazo de até oito 
anos para ser quitado. O 
Executivo revelou ainda que 
“prevê o início do pagamento 
ainda neste ano, para tanto, 
remeterá a demanda para 
homologação do TRT (Tribu-
nal Regional do Trabalho)”.

Ubatuba anuncia reajuste de 7,55% aos servidores municipais
Da Redação
Ubatuba

A Câmara de Ubatuba apro-
vou por unanimidade o pro-
jeto de autoria do Executivo 
que prevê o reajuste salarial 
dos servidores municipais em 
7,55%. Com a autorização, 
cerca de três mil funcionários 
serão beneficiados em março.

A proposta, aprovada por 
unanimidade na última terça-
-feira, contempla 2.337 servido-
res na ativa como estatutários, 
comissionados e celetistas 
e 503 servidores inativos, 
conforme o IPMU (Instituto 
de Previdência Municipal de 
Ubatuba). 

De acordo com a Câmara, o 
Executivo tem a obrigatorie-
dade de anualmente encami-

nhar este projeto em fevereiro, 
seguindo o IGPM (Índice Geral 
de Preços de Mercado) e que 
o reajuste foi definido com o 
sindicato da categoria.

Além do reajuste, o projeto 
mantem a concessão do abono 
salarial instituído em 2003, 
pago mensalmente aos servido-
res ativos e inativos conforme 
a referência salarial. Para os 
servidores enquadrados em 
referências salariais de valor 
até R$ 1.513,18 o abono é de 
R$261,37, para os salários en-
tre R$ 1.513,19 e R$2.521,99 o 
abono é no valor de R$ 217,79, 
já os enquadrados acima de 
R$2.522 recebem R$ 174,26.

Os valores definidos tam-
bém repõem perdas salariais 
dos agentes políticos, exceto 
do prefeito e vice-prefeito. 

“Avaliamos o impacto da fo-
lha de pagamento diante da 
arrecadação sob a ótica da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
O índice de 7,55% mantém 
o poder de compra do nosso 
servidor, já que repõe perdas 
salariais resultantes da inflação 
de 2018", destacou o prefeito 
de Ubatuba, Délcio Sato (PSD).

Segundo ele, apesar de terem 
o direito, a reposição não se 
aplica às remunerações de 
prefeito e vice.

Apesar da aprovação unâni-
me, o vereador Ricardo Cortês 
(PSC) frisou a importância do 
Plano de Cargos e Salários 
que os vereadores devem 
cobrar da Prefeitura. “É o que 
falta no município, pois há 
achatamento salarial com tais 
reajustes. Quem ganha mais 

perde mais. O cidadão que es-
tuda mais, tem mais condições, 
tem que ganhar diferenciado 
como médicos, engenheiros 
e professores em seus dife-

rentes níveis, que devem ter 
ganhos proporcionais. Vamos 
cobrar esse Plano de Cargos e 
Salários”.

A Câmara divulgou que em 

2017 os funcionários tiveram 
reajuste de 8,79% para uma 
inflação que ficou em 6,29%, e 
em 2018 equiparou-se à infla-
ção do ano anterior, de 2,95%.

Servidores de Ubatuba durante manutenção de creche municipal; classe tem reajuste de salário de 7,55%

Foto: Reprodução PMU

O prefeito de Pinda, Isael Domingues, que anunciou acordo para o pagamento de antiga dívida de 15 anos

Foto: Caroline Mayer


