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Reforma Administrativa

Vereadores irão avaliar o projeto formulado
pela administração municipal
Foto: Euclides Staub/JI

São Miguel do Oeste
o sábado, (31), o executivo municipal
entregou a Reforma Administrativa para a apreciação da Câmara Municipal
de Vereadores. Participaram do evento, além dos
vereadores, secretários,
chefe de gabinete, prefeito,
vice e a imprensa local. A
Reforma Administrativa
prevê, dentre outros pontos, um reajuste salarial
aos servidores públicos
municipais; para os que
recebem menos o reajuste
será maior.
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Na oportunidade, o presidente do legislativo, Valnir Scharnoski, junto com
os vereadores Cristiane
Massaro, Gilberto Berté,
Cláudio Barp, Idemar Guaresi, José Giovenardi e Juarez da Silva, receberam os
projetos que serão baixados em comissão na próxima sessão, para posterior
apreciação e votação.
De acordo com o prefeito, o trabalho de elaboração da reforma foi feito
com muita seriedade por
toda equipe, especialmente a dos departamentos de

RH (Recursos Humanos) e
a Assessoria Jurídica. “Tentamos errar o mínimo possível, respeitando critérios
técnicos e legais. Foram
muitos meses dedicados a
esta reforma que deve ser
aplicada por muitos anos.
Além das questões salariais teremos a extinção das
secretarias de cultura e de
esportes, com a criação
num momento posterior
das fundações”, comentou
o prefeito.
Para o vice-prefeito Trevisan, os pontos fundamentais considerados na

elaboração desta reforma,
entre eles a busca pela justiça social aos servidores
públicos, especialmente
aqueles com vencimento
mais baixo.
Para o vereador Juarez
da Silva servidores já poderiam estar recebendo os
salários propostos pela
reforma administrativa se
o projeto do ex-prefeito
Nelsinho tivesse sido aprovado.
A Reforma Administrativa já está a disposição no
site da prefeitura no site:
www.saomiguel.sc.gov.br.

Mauro reivindica instalação de Hemosc no município
Extremo-oeste, o deputaSão Miguel do Oeste
ara atender aos apelos do Mauro de Nadal encadas campanhas de cole- m i n h o u i n d i c a ç ã o a o
ta de sangue na região governador Raimundo
Colombo onde reivindica
que seja instalado, em São
Miguel do Oeste, um Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Santa
Catarina (Hemosc).
Conforme o deputado Mauro, o hemocentro mais próximo ﬁca localizado em
Chapecó, distante 190 qui-
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lômetros de Dionísio Cerqueira e cerca de 150 quilômetros de Itapiranga, o
que diﬁculta a doação.
Segundo Mauro, a população da região necessita
fazer doações para abastecer os bancos de sangue.
Com o Hemosc em São
Miguel do Oeste vai ocorrer descentralização do tratamento e facilitar a vida
dos pacientes e seus familiares, beneﬁciando a região

Extremo-oeste.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013
Objeto: Aquisição de materiais pedagógicos para Creche Municipal Professora
Gracinha, Escolas do Ensino Fundamental e Pré-Escolas da Rede Municipal de Ensino, com
recursos do FUNDEB, conforme as especiﬁcações contidas no edital e em seus anexos.
Recebimento dos envelopes de documentação e propostas até às 09:00 horas do dia
18/09/2013, no Dpto de Licitações da Prefeitura Municipal, a Av. Marechal Deodoro, 146,
iniciando a fase de lances às 09:00 horas do mesmo dia.A integra do Edital encontra-se no
endereço eletrônico www.descanso.sc.gov.br Informações pelo fone (049) 3623 0161.
Descanso/SC, 30 de Agosto de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal

