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Após dois meses de obras 
na segunda fase de ati-
vidades de ampliação e 
reurbanização da Rua dos 
Andradas, no Centro, Pinda-
monhangaba deve finalizar 
o asfaltamento no próximo 
mês. O cronograma da Pre-
feitura segue com prazo 
acordado com os comercian-
tes locais.

As equipes trabalham na 
limpeza do espaço e tam-
bém fazendo aterramento 
para que a via receba o 
novo pavimento asfáltico. 
Iniciada em junho, a obra 
contou com demolição da 
antiga calçada, remoção do 
piso asfáltico, adequação no 
sistema de drenagem, exe-
cução de uma nova calçada, 
assentamento de guia e tam-
bém novo piso hidráulico.

As melhorias seguem o 
mesmo padrão da primei-
ra fase da reurbanização, 
anunciada em 2019, que 
contemplava uma série de 
obras de remodelação da 
área central, incluindo o 
Centro Comercial 10 de Ju-
lho. A segunda etapa da Rua 
dos Andradas teve investi-
mento de R$ 370 mil feito 
pelo Laboratório Ecolyzer 
Ltda, que contratou a em-
presa Tinoco Engenharia.

A secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco, enfatizou que ape-
sar do desconforto gerado 
em qualquer obra, o prazo 
segue conforme alinhado 
com os lojistas, e que as 
equipes estão atingindo o 
objetivo proposto. Questio-
nada pela reportagem sobre 
possíveis quedas nas vendas 
causadas pelas ações de me-
lhorias, a Acip (Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) res-
saltou que não há queixas 
sobre o tema.

A expectativa no muni-
cípio é que com a entrega 
da reforma, o espaço tenha 
mais segurança e acessibi-
lidade para os pedestres, 
principalmente pessoas 
com deficiência e mães 
com crianças em carrinho 
de bebê. “Tínhamos uma 
situação muito triste em 
que o espaço da calçada 
dessa rua não permitia a 
passagem de uma cadeira 
de rodas. Agora, nossos 
comerciantes ganham um 
espaço revitalizado, valo-
rizando seus imóveis, e a 
população, mais conforto 
para fazer suas compras e 
passear pela região central”, 
garantiu o prefeito Isael 
Domingues (PL).

Após dois meses, Pinda entra na reta 
final de obra na Rua dos Andradas
Segunda fase da ampliação e urbanização deve ser concluída em setembro; ações 
contam com investimento de R$ 370 mil para garantir recuperação de via comercial

Adriana Vieira após eleição: 
“Mais uma atitude machista”
Vereadora é eleita após pedir para não ser primeira secretária; grupo nega perseguição

Enquanto Luiz Gonzaga 
Brejão (PSC) comemorava 
vitória na disputa pela pre-
sidência, na votação para 
primeiros secretários o clima 
voltou a esquentar após a 
eleição de Adriana Ferreira 
(PTB). A vereadora chegou a 

anunciar que não queria ocu-
par o cargo, mas acabou eleita 
mesmo contra sua vontade.

Em uma votação de de-
sempate, Adriana recebeu o 
voto de Dimas Barbosa (PSB), 
Nenê do São João (PSB), Max 
Barros (DEM), Carlinhos da 

Obra de recuperação da Rua dos Andradas, no centro comercial de Pinda; trabalho já no fim do cronograma 

Saúde (PL) e Brejão. “Pedi 
inclusive em tribuna para 
não votarem em mim (para o 
cargo de primeira secretária) 
por conta da minha indis-
ponibilidade, e eles fizeram 
sacanagem. Eles sabem do 
meu serviço público e minha 

impossibilidade de ocupar 
esse cargo na minha atual 
situação”, contou Adriana. 
“Mais uma atitude machista 
desse povo que nunca fez 
nada pela cidade e está inco-
modado com meu trabalho. 
Repudio este ato de violência 

contra a mulher, onde o ho-
mem dita onde a mulher deve 
estar, qual cargo deve ocupar, 
suas ações, sem respeitar a 
necessidade e a vida dela”, 
relatou a vereadora, que vai 
renunciar ao cargo.

Processo seletivo de estágio 
em Guaratinguetá continua 
com as inscrições abertas

Justiça bloqueia dinheiro de 
organizadora do concurso da 
Câmara em Caraguatatuba

Em parceria com o Ciee 
(Centro de Integração Em-
presa-Escola),  a Prefeitura 
de Guaratinguetá está com 
vagas de estágio abertas para 
estudantes que estão cursando 
o ensino técnico. O processo 
seletivo, iniciado na última 
quinta-feira (9), se encerra no 
próximo dia 20.

A oportunidade é destinada 
aos alunos que ingressaram no 
primeiro semestre no curso de 
técnico em segurança do traba-
lho. É oferecida uma bolsa no 

Devido ao atraso na devolu-
ção do dinheiro aos inscritos 
no concurso da Câmara de 
Caraguatatuba, cancelado no 
fim do ano passado, a Justiça 
bloqueou na última sexta-fei-
ra (10) R$ 322 mil da conta 
da empresa organizadora 
do certame. A medida tenta 
garantir que mais de 14 mil 
pessoas sejam ressarcidas pela 
terceirizada Indec (Instituto 

valor de R$ 650, mais o auxílio 
transporte de R$ 30. Os valores 
serão pagos mensalmente e o 
estagiário deve cumprir o total 
de trinta horas semanais.

A inscrição é gratuita. Após 
realizar o processo de cadas-
tro, o candidato será encami-
nhado para realizar a prova 
online. Entre os requisitos, os 
interessados em se candidatar 
precisam estar em dia com as 
obrigações eleitorais e ter no 
mínimo 16 anos. 

Outras informações sobre 
o processo seletivo estão dis-
poníveis no edital publicado 
no site oficial da Prefeitura, 
guaratingueta.sp.gov.br.

Nacional de Desenvolvimento 
Educacional e Capacitação). 
Solicitado pelo MPSP (Minis-
tério Público do Estado de São 
Paulo), o pedido de bloqueio 
do montante, que corresponde 
ao valor arrecadado pelo Indec 
com as taxas de inscrição, foi 
aceito pelo juiz da 1ª Vara Cí-
vel de Caraguatatuba, Ayrton 
Vidolin Marques Júnior.

Pág. 3

Pág. 3

Concurso na Câmara acabou com bloqueio de contas da organização
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Vereadores da região assumem 
novo Parlamento Metropolitano

Um encontro na Câmara 
Municipal de São José dos 
Campos reuniu, na última sex-
ta-feira (10), vereadores das 39 
cidades que compõe as regiões 
do Vale do Paraíba, Serra da 
Mantiqueira e Litoral Norte. 
A reunião com membros da 
Uvesp (União dos Vereadores 
do Estado de São Paulo) concre-
tizou a formação do Parlamen-
to Regional Metropolitano do 
Vale do Paraíba (PRMVP), com 
a participação direta de nomes 
da sub-região de Guaratinguetá 

e Cruzeiro. O grupo tem como 
objetivo promover a integração 
dos municípios, auxiliando 
o desenvolvimento regional. 
Além dos vereadores, partici-
param do evento o deputado 
federal Eduardo Cury (PSDB) 
e o subsecretário de Assuntos 
Metropolitanos da secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 
Regional, Ortiz Júnior. Foram 
nomeados os componentes da 
chapa única eleita para a mesa 
diretora.

Adriana, que questionou votação

Fotos: Marcelo A dos Santos
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Luiz Gonzaga Brejão é eleito próximo 
presidente da Câmara de Cachoeira

Os vereadores de Cacho-
eira Paulista elegeram, na 
última segunda-feira (13), 
a nova mesa diretora da 
Câmara para 2022. Com 
sete votos, Luiz Gonzaga 
Brejão (PSC), atual primeiro 
secretário, foi eleito para 
substituir Rodolpho Borges 
(Rede) como presidente a 
partir de janeiro.

Em 2017, foi aprovado um 
projeto de lei antecipando a 
sessão para a renovação da 
mesa administrativa. Até 
então, a escolha da mesa 
acontecia sempre na última 
semana de novembro.

Além de Brejão, concorria 
ao posto a vereadora Rogé-
ria Nunes (Pode), que além 
do seu próprio voto, recebeu 

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

o apoio de Thálitha Barboza 
(PT), Ângela de Melo (MDB), 
Adriana Ferreira (PTB), Dil 
Fonseca (PSD) e Agenor do 
Todico (PL).

Na disputa pela chefia do 
Legislativo cachoeirense, Ro-
géria contava com apoio das 
outras três parlamentares 
da cidade, em ação pautada 
por projeto que tentava criar 
uma mesa administrativa fe-
minina, que seria a primeira 
da história do municípío

Brejão, que participou 
como relator da CEI (Co-
missão Especial de Inqué-
rito) sobre a contratação 
da empresa IBC (Instituto 
Brasileiro de Cidadania) 
no montante de R$ 2,1 mi-
lhões, por meio de dispensa 
de licitação pela secretaria 
de Educação, garantiu que 
não faz parte nem dos vere-
adores de oposição e nem 

Fotos: Arquivo Atos

de situação. “Sou a favor 
das coisas corretas e com 
transparência. Um gestor 
público tem que tomar co-
nhecimento de toda sua 
administração e não deixar 
que outrem faça algum ato 
nas costas do prefeito sem o 
seu consentimento. Todo e 
qualquer pedido de investi-
gação sobre irregularidades 
será dado encaminhamento 
para providências”, frisou o 
parlamentar.

A pouco menos de cinco 
meses para deixar a presi-
dência, Rodolpho Borges 
fez uma autoavaliação. “Eu 
acredito que esteja fazendo 
um bom trabalho na Câmara, 
principalmente, pautado na 
economicidade e na transpa-
rência. Acredito também que 
o Brejão irá fazer um exce-
lente trabalho, já que ele é 
o meu primeiro secretário e 
todas as nossas despesas da 
Casa fazemos uma reunião 
para a gente poder discutir 
alguns possíveis gastos”, 
contou o vereador.

Para a mesa foram eleitos 
ainda os vereadores Felipe 
Piscina (DEM), como vice-
-presidente; Adriana Ferreira 
(eleita contra sua vontade) e 
Ângela de Melo, respectiva-
mente primeira e segunda 
secretárias.

Disputa com Rogéria Lucas é marcada por racha no plenário; sucessor tem apoio de 
atual chefe do Legislativo, Rodolpho Borges,por mandato pautado na economicidade

Entrada da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista; Brejão é eleito novo presidente após sessão polêmica

A vereadora Adriana Vieira, que foi eleita mesmo a contra gosto; parlamentar questiona votação em Cachoeira
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Depois de votação polêmica, 
Adriana Vieira acusa vereadores: 
“Mais uma atitude machista”
Parlamentar pediu para não fazer parte da mesa como 
primeira secretária, mas acabou eleita contra sua vontade; 
grupo nega perseguição contra mulheres no Legislativo

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

Enquanto Luiz Gonzaga 
Brejão (PSC) comemorava 
vitória na disputa pela pre-
sidência, na votação para 
primeiros secretários o clima 
voltou a esquentar após a 
eleição de Adriana Ferreira 
(PTB). A vereadora chegou 
a anunciar que não queria 
ocupar o cargo, mas acabou 
eleita mesmo contra vontade.

Em uma votação de de-
sempate, Adriana recebeu o 
voto de Dimas Barbosa (PSB), 
Nenê do São João (PSB), Max 
Barros (DEM), Carlinhos da 
Saúde (PL) e Brejão. “Pedi 
inclusive em tribuna para 
não votarem em mim (para o 
cargo de primeira secretária) 
por conta da minha indis-
ponibilidade, e eles fizeram 
sacanagem. Eles sabem do 
meu serviço público e minha 
impossibilidade de ocupar 

esse cargo na minha atual 
situação”, contou Adriana. 
“Mais uma atitude machista 
desse povo que nunca fez 
nada pela cidade e está inco-
modado com meu trabalho. 
Repudio este ato de violên-
cia contra a mulher, onde o 
homem dita onde a mulher 
deve estar, qual cargo deve 
ocupar, suas ações sem res-
peitar a necessidade e a vida 
dela”, relatou a vereadora, 
que vai renunciar ao cargo.

Para a parlamentar, sua 
escolha faz parte de uma 
ação para desestabilizar a 
bancada feminina da Casa. 
“Foi uma sacanagem dessa 
velha política que só defende 
seus próprios interesses e 
deixou a cidade neste caos 
que está”, relatou Adriana.

A vereadora juntamente 
com Rogéria, Ângela e Thá-
litha, planejavam compor 
a mesa administrativa e 
fizeram uma pré-campanha 
pautada na força da mulher.

A reportagem do Jornal 
Atos procurou os vereadores 
acusados para questioná-los 
sobre a razão por terem vo-
tado na parlamentar, mesmo 
após o pedido para não ser 
eleita.

Nenê do São João garantiu 
que sua intenção era dividir 
a mesa entre homens e mu-
lheres. “Eu votei nela porque 
a gente teve bom senso de 
colocar dois homens e duas 
mulheres para equilibrar 
a mesa administrativa. Em 
nenhum momento ela falou 
para mim que ela não tinha 
tempo. Eu não votei para 
afrontar ela, para prejudicar 
ela, apenas para equilibrar 
a mesa administrativa. 50% 
homens, 50% mulheres"

De acordo com Dimas 
Barbosa, ele não sabia da 
solicitação de Adriana. “Eu 
não tinha ciência desse pe-
dido dela, ela sempre foi 
a minha preferida para o 
cargo de primeira secretá-

ria. O segundo cargo mais 
importante da mesa diretora 
é a do primeiro secretário. 
Eu acreditava que teria que 
ser uma mulher para ocupar 
o cargo, e uma mulher com 
referência dentro do grupo 
das mulheres”, argumen-
tou. “Para mim essa pessoa 
experiente e com históri-
co político-familiar muito 
grande seria a Adriana. Em 

nenhum momento ela pediu 
diretamente para mim para 
não ser votada”.

O vereador Max não res-
pondeu à procura da repor-
tagem.

Redução dos salários – A 
fala de Adriana se baseia na 
situação de que os vereado-
res de Cachoeira Paulista 
têm se dividido entre a Le-
gislatura e outras funções 

profissionais. O valor atual 
do subsídio seria um dos 
motivadores para a jornada 
dupla. De autoria do vere-
ador Nenê do São João, foi 
aprovado, no ano passado, 
um projeto de redução sa-
larial dos vereadores de 
R$4,4 mil para R$ 1,3 mil. A 
mudança é válida até 2024, 
quando se encerra o atual 
mandato.

GCM desmente vereador sobre denúncia de 
abandono de viatura na zona rural de Aparecida
Xande questiona corporação nas redes sociais; comando garante que carro é utilizado em treinamentos

Leandro Oliveira
Aparecida

O vereador Carlos Alexan-
dre Rangel, o ‘Xande’ (PSD), 
levou às redes sociais um 
apontamento de suposto 
abandono de veículo oficial 
da Guarda Civil Municipal de 
Aparecida. Nas postagens, 
ele afirmou que o carro, 
modelo Gol, foi localizado 
em uma área da zona rural 
de Guaratinguetá e que es-
taria ali já há alguns dias. O 
comando da GCM negou o 
caso de abandono da viatura, 
filmado pelo parlamentar.

Na publicação, feita na 
última terça-feira (31), o 
vereador mostrou o local 
onde estava o carro oficial. 
Em um primeiro momen-
to, Xande indicou ser um 
veículo da Prefeitura de 
Aparecida, mas logo depois 
do vídeo ser postado, ficou 
constatado que a viatura 
era da Guarda Civil Munici-
pal. O parlamentar relatou 
que recebeu reclamações 
e denúncias de moradores 
que passaram pela região e 
viram o carro. "Há mais ou 
menos três dias estamos re-
cebendo reclamações sobre 
um carro abandonado da 

Prefeitura na zona rural. É 
um patrimônio público. É um 
descaso que está acontecen-
do aqui", iniciou o vereador. 
“Não sei como esse veículo 
veio parar aqui. O que eles 
estão fazendo com esse 
veículo aqui nesse setor?”, 
questionou.

Xande foi procurado pela 
reportagem do Jornal Atos 
para dar detalhes sobre a 
denúncia contra a adminis-
tração e a Guarda, mas não 
respondeu até o fechamento 
dessa matéria.

O comandante da Guarda 
Civil Municipal de Aparecida, 
Marcelo Bento, negou que 

o veículo estivesse aban-
donado, como foi relatado 
por Xande. De acordo com 
Bento, o carro estava no 
local para ser usado em um 
treinamento realizado na 
última semana. “Devido ao 
tempo de uso, ela não es-
tava mais correspondendo. 
A manutenção dela estava 
ficando muito cara, aí resol-
veram aproveitar as peças 
dela em outros veículos e 
deixaram de usar. Ela não 
estava abandonada, estava 
apenas aguardando. A gen-
te fez um treinamento com 
alguns guardas municipais, 
inclusive de fora, então es-

tava esperando para fazer 
uma manobra nesse lugar”, 
contou o comandante.

Bento negou que o carro 
estivesse na zona rural de 
Guaratinguetá. "Esse lugar é 
isolado. Começa em Apareci-
da, por ser grande, pega um 
pedaço de Guará, não é zona 
rural de Guará. É próximo à 
Vila Mariana e a gente não 
podia divulgar por questão 
de segurança, por envolver 
outros órgãos de segurança 
e armamento".

Ainda segundo o coman-
dante, o veículo foi levado 
para o local um dia antes 
do treinamento, que foi re-
alizado na quinta-feira (2). O 
carro é um modelo Gol que 
foi utilizado pela Guarda 
Civil entre os anos de 2009 
e 2017 e não era mais usado 
pelos agentes da GCM. Após 
o treinamento, segundo 
Bento, o carro foi removido 
do local.



15 DE SETEMBRO DE 2021 3

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Legislativo

13/09/2021
14:13:56

2º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

Despesas com Pessoal
Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses Total

(últimos 12 meses)08/202107/202106/202105/202104/202103/202102/202101/202112/202011/202010/202009/2020

DESPESAS

    Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo 29.803,37 27.012,20 27.057,66 40.647,20 30.842,75 29.446,39 27.194,07 28.954,84 26.966,72 38.721,86 26.784,85 27.148,60 360.580,51

    Contratação Temporária

    Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)

    Remuneração de Agentes Políticos 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 309.282,76

    Encargos Sociais 23.434,18 11.425,40 28.442,39 10.822,52 22.217,18 11.241,24 10.825,72 10.835,21 10.787,70 10.863,71 150.895,25

    Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários

    Outros Benefícios Assistênciais

    Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)

    Despesas de Exercícios Anteriores

    Sentenças Judiciais

    Indenizações e Restituições Trabalhistas

SUBTOTAL (I) 80.893,76 66.093,81 54.713,87 96.745,80 55.674,99 65.101,15 74.243,49 65.028,32 62.624,68 74.389,31 62.404,79 62.844,55 820.758,52

DESPESAS NÃO COMPUTADAS

    Indenização por Demissões

    Incentivo à Demissão Voluntária

    Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores

SUBTOTAL (II)

TOTAL LÍQUIDO (I-II) 80.893,76 66.093,81 54.713,87 96.745,80 55.674,99 65.101,15 74.243,49 65.028,32 62.624,68 74.389,31 62.404,79 62.844,55 820.758,52
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2º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48

Quadro Comparativo com os Limites da LRF %Valor

24.293.830,04 100,0000Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento Receita 
Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 24.293.830,04 100,0000

Despesas Totais com Pessoal 820.758,52 3,3785
1.457.629,80 6,0000
1.384.748,31 5,7000

      Limite Máximo (art. 20 LRF)
      Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)       
Excesso a Regularizar

LAERTE ZANIN

PRESIDENTE

CPF: 541.526.908-87

RAIMUNDA CORTEZ BORGES 

Contador

CRC: 1SP110110/SP
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A Câmara de Caraguá; atraso na devolução da taxa de inscrição leva Justiça a bloquear contas de empresa

Os vereadores Bruno Camargo (Lorena) e Dani Dias (Guará), que assumem cargo na diretoria do PRMVP

Foto: Reprodução CMC

Justiça de Caraguá 
bloqueia dinheiro 
de organizadora do 
concurso da Câmara
Ação é motivada por atraso na devolução da taxa de 
inscrição dos candidatos que prestaram concurso 
cancelado pelo Tribunal de Contas no fim de 2020

Lucas Barbosa 
Caraguatatuba

Fabiana Cugolo
RMVale

Devido ao atraso na de-
volução do dinheiro aos 
inscritos no concurso da 
Câmara de Caraguatatuba, 
cancelado no fim do ano 
passado, a Justiça bloqueou 
na última sexta-feira (10) 
R$ 322 mil da conta da 
empresa organizadora do 
certame. A medida tenta 
garantir que mais de 14 
mil pessoas sejam ressarci-
das pela terceirizada Indec 
(Instituto Nacional de De-
senvolvimento Educacional 
e Capacitação). 

Solicitado pelo MPSP (Mi-
nistério Público do Estado 
de São Paulo), o pedido de 

Um encontro na Câmara 
Municipal de São José dos 
Campos reuniu, na última 
sexta-feira (10), vereadores 
das 39 cidades que compõe 
as regiões do Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e Litoral 
Norte. A reunião com membros 
da Uvesp (União dos Vereado-
res do Estado de São Paulo) 
concretizou a formação do 
Parlamento Regional Metro-
politano do Vale do Paraíba 
(PRMVP), com a participação 
direta de nomes da sub-região 
de Guaratinguetá e Cruzeiro.

O grupo tem como obje-
tivo promover a integração 
dos municípios, auxiliando 
o desenvolvimento regional. 
Além dos vereadores, partici-
param do evento o deputado 
federal Eduardo Cury (PSDB) 
e o subsecretário de Assuntos 
Metropolitanos da secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 
Regional, Ortiz Júnior.

Durante o evento foram 
nomeados os componentes da 
chapa única eleita para a mesa 
diretora do parlamento. Entre 
as 39 cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale do 

bloqueio do montante, que 
corresponde ao valor arre-
cadado pelo Indec com as 
taxas de inscrição, foi aceito 
pelo juiz da 1ª Vara Cível 
de Caraguatatuba, Ayrton 
Vidolin Marques Júnior.

Em caráter liminar (tem-
porário), a decisão do ma-
gistrado levou em conta o 
resultado de uma apuração 
comandada pelo promotor 
de Justiça, Renato Queiroz 
de Lima, que apontou que 
apesar da empresa se com-
prometer a ressarcir os can-
didatos no início deste ano, 
muitos deles não receberam 
até o momento. Em maio, 
cerca de oitenta inscritos 
entraram em contato com o 
MPSP denunciando o atra-
so. Na sequência, o órgão 

Paraíba e Litoral Norte), foram 
divididas cinco sub-regiões: 
São José dos Campos, Tauba-
té, Guaratinguetá, Cruzeiro e 
Caraguatatuba.

A composição da mesa di-
retora engloba vereadores 
de todas as sub-regiões. Para 
presidente foi eleito Bruno 
Camargo (DEM), de Lorena; 
primeiro vice-presidente Bo-
anerge dos Santos (PTB), de 
Taubaté; segundo vice-presi-
dente  Jorge Ribeiro da Silva 
Filho (PV), de Ubatuba; terceiro 
vice-presidente Juvenil de 
Almeida Silvério (PSDB), de 
São José dos Campos; quar-
ta vice-presidente Dani Dias 
(PSC), de Guaratinguetá. A 
secretária-geral é Erika Affonso 
(PSDB), de Bananal; primeira 
secretária Neusa Menegon 
(PTB), de Silveiras; segunda 
secretária Elaine Nogueira 
(PTB), de Cunha.

O vereador Bruno Camargo 
destacou que a formação do 
novo parlamento é um reforço 
para o auxílio aos municípios 
no pós-pandemia. “Hoje (o 
evento da última sexta-feira) 
foi um grande divisor de águas 
para o Vale do Paraíba. É o 
primeiro parlamento constitu-
ído, já nesse novo formato, do 
Governo do Estado, para ajudar 

exigiu que a empresa com-
provasse, em até vinte dias, 
a devolução do dinheiro, o 
que não ocorreu. 

Dessa maneira, o Indec 
também não atendeu uma 
notificação publicada pela 
Câmara de Caraguatatuba 
em março, que cobrava a 
agilização do processo de 
restituição dos valores dos 
14.259 candidatos.

Em nota oficial divulgada 
à imprensa regional, o Indec 
afirmou que vem atendendo 
regularmente os pedidos 
de devolução dos inscritos 
no concurso da Câmara. A 
terceirizada não revelou 
o número de candidatos 
restituídos até o momento.

O bloqueio judicial do 
dinheiro na conta é válido 

por tempo indeterminado.
Histórico – Com a expec-

tativa inicial de contratar 
42 funcionários, o concurso 
público da Câmara teve 
suas inscrições abertas pelo 
Indec em 8 de setembro de 
2020. Porém, o TCE-SP (Tri-
bunal de Contas do Estado 
de São Paulo) ordenou no 
início de novembro que o 
Legislativo cancelasse o cer-
tame, já que uma lei federal 

determinava que a Casa não 
poderia criar novos cargos 
em meio à pandemia da 
Covid-19. 

Com taxas entre R$ 55 
e R$ 85, o certame pre-
encheria vagas de ensino 
fundamental ao superior, 
distribuídas pelas funções 
de assistente administrativo 
(9), auxiliar de serviços ge-
rais (4), agente administra-
tivo (9), agente de serviços 

externos (3), agente de pro-
tocolo e arquivo (1), agente 
de informática (2), agente 
de recursos humanos (1), 
agente de patrimônio e 
almoxarifado (1), recepcio-
nista (2), redator de atas 
(1), agente de comunicação 
(2), assistente jurídico (1), 
agente de suporte e controle 
(1), agente financeiro (1), 
controlador interno (1) e 
oficial legislativo (3).

o Governo nesse momento cru-
cial que a região precisa. Esse 
parlamento vem para ajudar 
o morador, que está no muni-
cípio com as suas demandas”.

Um dos incentivadores da 
proposta para a criação do 
parlamento da região do Vale 
do Paraíba é o secretário de 
Desenvolvimento Regional do 
Estado de São Paulo, Marco 
Vinholi, que durante o evento, 
falou por meio de um vídeo 
com os presentes no plenário, 
destacando que o objetivo 
da pasta é desenvolver uma 
nova regionalização do estado, 
incluindo os vereadores ao 
Conselho de Desenvolvimento. 
A expectativa é que a futura 
sede do PRMVP atue junto ao 
Codivap (Associação de Muni-
cípios do Vale do Paraíba), com 
sede em Taubaté.

Vereadores da região assumem Parlamento Metropolitano
Evento que reuniu parlamentares de 39 cidades elegeu Bruno Camargo como presidente e Dani Dias entre vice-presidentes
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