Macuco, 22 de setembro 2017 - ANO XIX - EDIÇÃO Nº313- PERIODICIDADE SEMANAL

Luciana Backer Boaretto fala sobre Mais segurança
educação básica em Macuco
para a população
e apoio aos
policiais do Rio
de Janeiro

Foto/ Por Elisangela de Paiva

O jornal O Macuco
entrevista a atual secretária
de Educação do município
de Macuco – Luciana Backer
Boaretto – pedagoga e MBA
em gestão administrativa, já
atuou no Colégio de
Aplicação UFF em Niterói,
no período de 2006 a 2008.
Em 2009 começou a atuar na
gestão do Colégio Estadual
José Carlos Boaretto
(Macuco), por onde permaneceu até o início de 2017;
em seguida, foi convidada
pelo prefeito Bruno Boaretto,
a assumir o cargo de
secretária de educação do
município.
Em entrevista exclusiva,
Luciana Boaretto fala ao
Jornal O Macuco sobre o
trabalho realizado pela
secretaria e equipe, onde
frisa o resultado positivo
alcançado durante o primeiro
semestre de 2017.
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A secretária Municipal de Educação em Macuco - Luciana Backer Boaretto.

Os candidatos podem conferir o resultado no site da
empresa Consulplan. O resultado definitivo vai ser divulgado
na primeira quinzena de outubro. As vagas são para 13
cargos de nível médio e superior, com salários entre R$
1.800 e R$ 3 mil.

Detran apreende carro durante
vistoria em Macuco
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Ação da Polícia Civil e Militar
causa impacto em Macuco

WFG Elétrica / Tel.:(22) 2551-3755
Cel.:(22) 981446236
E-mail: wfgeletrica@gmail.com

O deputado federal Marcelo Matos (PHS) foi quem convocou
Audiência Pública em Brasília contra a violência no RJ.
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Resultado preliminar do concurso da
Câmara de Nova Friburgo está
disponível na internet
Foram divulgados nesta quinta-feira (21) os resultados
reliminares do concurso público da Câmara de Nova
Friburgo, que não incluem as notas do exame de redação.
As provas foram aplicadas no dia 20 de agosto. Ao todo,
foram 3.296 inscrições.

Foto/divulgação
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Balcão de empregos em
Friburgo divulga vagas
O Balcão de Empregos de
Nova Friburgo, divulgou
nesta terça-feira (19), as
oportunidades para o
mercado de trabalho.
Os interessados devem
procurar atendimento de
segunda a sexta-feira, das
9h às 16h, no prédio ao lado
da Prefeitura (antiga
Rodoviária Leopoldina). As
vagas oferecidas exigem
experiência em carteira.
Vagas para mulheres:
Auxiliar em saúde bucal,
Costureira em geral,
Costureira para overlock,
Costureira para reparação
de roupas,Manicure, Técnico em estética, Recepcionista secretária, Diarista,
Auxiliar de limpeza, Babá
(para trabalhar em Boa
Esperança/Lumiar).

Para homens:
Marceneiro, Representante comercial autônomo,
Eletrecista de manutenção
indústria, Caseiro,
Instrutor de informática,
Mecânico de refrigeração
(para trabalhar em Cachoeiras de Macacu), Auxiliar
técnico de refrigeração (para
trabalhar em Cachoeiras
Macacu), Motorista caminhão, Auxiliar de logística,
Ambos os sexos: Auxiliar
administrativo (Vaga específica para deficiente físico),
Auxiliar de produç-ão(Vaga
específica para deficiente
físico), Enfermeiro c/ carro
próprio, Supervisor comercial, Representante técnico
de vendas e Vendedor
externo.
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ENTREVISTA COM LUCIANA BACKER BOARETTO,
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM MACUCO
O jornal O Macuco entrevista a atual secretária de todos os professores, porque hoje usamos a tecnologia para
Educação do município de Macuco – Luciana Backer isso: registrar, fotografar, comentar… então a gente tem esse
Boaretto – pedagoga e MBA em gestão administrativa, já grupo muito próximo e unido, por mais que Macuco ainda
atuou no Colégio de Aplicação UFF em Niterói, no período tenha um pouquinho dessa fama de rixa política, eu costumo
de 2006 a 2008. Em 2009 começou a atuar na gestão do ressaltar que, por quatro anos, vamos trabalhar juntos, e
Colégio Estadual José Carlos Boaretto (Macuco), por onde não tenho observado essa situação que a gente costuma a
permaneceu até o início de 2017; em seguida, foi convidada enfrentar: resistência, por conta de situação e oposição; mas
pelo prefeito Bruno Boaretto, a assumir o cargo de secretária na educação, a gente flui muito bem, então destaco e
de educação do município.
parabenizo o trabalho que os professores desenvolvem em
Em entrevista exclusiva, Luciana Boaretto fala ao Jornal O sala de aula, que é sempre o melhor possível! Eles recebem
Macuco sobre o trabalho realizado pela
secretaria e equipe, onde frisa o
resultado positivo alcançado durante o Por Elisangela de Paiva
primeiro semestre de 2017.
Como está sendo realizado o seu
trabalho frente à Secretaria de
Educação?
Quando chegamos aqui, a primeira
coisa que fizemos foi um diagnóstico
na rede de ensino para estabelecermos
um planejamento, após observamos
que tínhamos uma educação infantil
com muitas falhas, constatamos que a
gente precisava reforçá-la, o que é uma
etapa importante na construção do
aprendizado, ou seja, é por onde a
gente vai desenvolver nas crianças
toda a habilidade que ela necessita
para ter uma aprendizagem satisfatória
pela frente. Encontramos um déficit
nesse seguimento, por exemplo: a
criança chegava ao primeiro ano com
pouco preparo para aquisição da
escrita, então enfatizamos a questão
da capacitação dos profissionais da
educação infantil, uma escolha
diferenciada neste estudo, começamos
a preparar o professor, com
identificação nesse segmento,
preparando assim o “terreno” para os próximos anos. A gente
trabalha com estas crianças hoje, para que elas apresentem
resultados no futuro.
Qual a maior dificuldade encontrada na área da
educação? O que foi mais difícil colocar em ordem?
As escolas funcionavam isoladas, as escolas dos bairros:
Barreira, Volta e Reta eram vistas como se fossem apenas
as escolas do bairro, não eram vistas como escolas da rede
municipal; de imediato programamos as escolas em rede.
Todas fazem parte da mesma rede. Seguem o mesmo
planejamento. O orientador que é da escola no bairro Volta
é o mesmo da escola no bairro Barreira e também o da escola
no bairro Reta, ele é das três escolas, dividimos as
orientações em segmentos: é o orientador da educação
infantil, é o orientador do primeiro, segundo e terceiro ano e
o orientador do quarto e quinto. É feito todo um trabalho,
todas as nossas ações são conjuntas – festa do dia das
mães, dias dos pais, desfiles escolares…, não é da escola
X ou Y, até para acabar com essa competição que acaba
existindo entre as escolas, todas são uma só… não foi
difícil…quebra um pouco o paradigma do bairrismo, mas eu
posso dizer que encontrei um corpo docente apto, ansioso
pelas novidades, não encontrei resistência, pelo contrário,
muito participativo os professores, querendo , buscando e
colaborando; o que facilita demais o trabalho, porque não
adianta a gente ter uma equipe sem conexão, sem união;
quem faz o trabalho na sala de aula são eles, e se eles não
pegarem conosco, as coisas não andam. Está sendo muito
bom o trabalho desenvolvido por eles, a gente recebe muitos
elogios, mas a gente faz! Acredito que os esforços geram
resultados. Estamos tendo retorno com essa nossa busca
pelo aprimoramento.
O que tem despertado a sua atenção como gestora na
área da educação em Macuco?
Tenho observado que temos grupos de whatssap em todos
os segmentos, e acompanhamos o trabalho diariamente de
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todo o nosso apoio e orientação necessária.
E o trabalho da equipe…
A equipe pedagógica é composta por cinco pedagogos –
entre eles, eu, Michelle, Viviane, Anne e Leila – as três são
concursadas – eu e a Michele somos a equipe que foi
escolhida pelo prefeito para estarmos juntas com elas. Toda
essa parte pedagógica é bem planejada. Não adianta a gente
ter um bom planejamento e o professor não desenvolver bem
o seu trabalho, acho que o destaque mesmo que observo é
o sucesso dos professores em sala de aula, mas eles têm
todo o suporte necessário, o que a gente puder fazer,
faremos. Estamos sempre oferecendo cursos de capacitação
para eles estarem em busca de aperfeiçoamento, nós os
levamos para o Rio para a conclusão de cursos, ou quando
não, trazemos os profissionais até Macuco, são professores
de Universidades federais e estaduais que trabalham em
parceria com o município. Não adianta apresentarmos o
melhor planejamento se não tivermos um profissional para
desenvolvê-lo, ou seja, o professor.
Sobre os investimentos na área da educação em
Macuco, de acordo com o número de 5.434 pessoas
(número de habitantes estimado pelo IBGE)?
A nossa maior dificuldade é sobre a realidade da
arrecadação em Macuco. Atualmente, nosso município
arrecada com base no total de 5.434 pessoas, por conta da
questão do litígio; isto prejudica toda a arrecadação de
Macuco. É fato que atinge a área da educação, e faz com
que todo o investimento reduza, porque 25% de toda a
arrecadação é destinada à educação, todo prefeito e
secretário sabem que é lei, ao menos, 25% da arrecadação
devem ser destinados à área da educação! Isso nós
conseguimos muito bem, em termo de material, não falta
nada para as escolas! Os Almoxarifados são bem
abastecidos, o do CIEP é o maior. Sempre digo aos
professores- não gosto de economia – mas a gente evita o
desperdício, porque muitas vezes gasta-se material de mais
e não desenvolve um bom trabalho, por isso todos possuem

o meu contato, caso não tenha algo que o professor necessite
no almoxarifado, ele tem a autorização para entrar em contato
e solicitar o que precisa, para que possamos providenciar o
que falte. A verba para a educação municipal de Macuco é
muito bem empregada e no percentual adequado no
pagamento de pessoal. Macuco hoje não conseguiu
implementar o piso dos professores, que é o piso
determinado por uma lei federal, mas estamos seguindo todo
o prazo, porque temos até novembro para apresentar esse
plano de cargos e salários ao Ministério Público, mas Macuco
hoje é um os
municípios que
tem a maior
regência, temos
uma regência de
50 a 55%%,
depende
do
professor, então,
se levarmos em
consideração e
analisarmos, eles
A secretária Luciana Backer Boaretto
recebem
até
mais que o piso,
mas trata-se de
uma discussão
ampla. É certo
que, a verba do
FUNDEB
é
totalmente
utilizada para a
educação, e isso
é
claro
na
prestação de
contas. Existem
os conselhos
municipais do
FUNDEB, e eles
são atuantes,
essa verba é
direcionada
especificamente
para a educação básica, ela não pode ser utilizada para nada,
a não ser para a educação. Somos um dos municípios mais
bem estruturados em termos de educação. Temos aqui
professores que trabalham também em outros municípios e
nos relatam as dificuldades encontradas como: falta de
merenda, falta de material escolar… o que não acontece
em nossas escolas!
Alimentação escolar faz parte do processo de
aprendizagem. E como tem sido o atendimento aos
alunos, com relação ao fornecimento da merenda
escolar?
Hoje a rede municipal atende em média cerca de 1000
alunos. São oferecidas para as nossas crianças, três
refeições diárias em um período de quatro horas de escola,
tem o café da manha, 09h30min lanche e ás 11h30min
almoço. No horário da tarde é oferecido um lanche, depois
ás 14h30min outro lanche e ás 16h45min eles jantam. Hoje
a fartura é uma realidade nas escolas municipais de Macuco.
O cardápio é preparado semanalmente por uma nutricionista.
A escola tem o papel de fornecer a refeição baseada nas
recomendações nutricionais de cada criança, considerando
o tempo em que elas estão naquele espaço. Tudo o que
podemos fazer pela educação e deve ser feito, estamos
cumprindo.
Como tem sido o relacionamento com a equipe de
trabalho?
Não sou nada sem o grande apoio da minha equipeincansável: Michele (na pedagogia), Ayala (coordenador
esportivo), Madalena (coordenadora da Merenda), Andre
(setor administrativo), Élida (coordenadora de matemática),
Jesuíta (coordenadora de Língua Portuguesa) e Tânia –
responsável pelos Conselhos Escolares e censo escolar,
todos abraçam a causa! E toda a equipe diretiva é incansável
em tudo o que a gente precisa. Minha gratidão as meninas
do apoio: Débora, Geanna e Fafá. Somos uma família e é
muito importante essa relação entre todos, sempre juntos e
participando para desenvolvermos um bom trabalho.

Ação da Polícia Civil e Militar
causa impacto em Macuco
Na manhã de quinta-feira, (14/09), foi realizada uma
mega operação policial no município de Macuco, com a
participação de 19 policiais, sob o comando do Tenente
Jonas – comandante da 3ª Companhia do 11º Batalhão
de Polícia Militar- que abrange os municípios de Cordeiro,
Macuco e Cantagalo. A operação contou ainda com o apoio
de mais 18 policiais civis, comandados pelo Dr. Robson,
delegado responsável pelos municípios de Cordeiro e
Macuco.
Segundo informações da Polícia Civil, o objetivo da
operação teve por finalidade combater o tráfico de drogas
na cidade. Foram cinco mandados de busca e apreensão
cumpridos em diferentes pontos do município,
ocasionando a prisão de cinco envolvidos (quatro homens
e uma mulher), 02 revólveres calibre 32, munições, 112
papelotes de cocaína, 114 sacoles de maconha, R$501,00
reais em dinheiro, mais material para fracionamento das
drogas.

Foto/divulgação PM

De acordo com o tenente Jonas, a operação mostra a
força e a união entre a Polícia Civil e Militar na região.
“Além da união entre os policiais civis e militares, a
operação traz para as cidades de Macuco, Cordeiro e
Cantagalo, a segurança que intimida a ação de marginais;
pois estes irão pensar duas vezes antes de agir contra a
população”, ressaltou o tenente.

Macuco, 22 de setembro de 2017
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Detran apreende carro
durante vistoria em Macuco
Em Macuco, policiais
apreenderam um carro
durante vistoria que estava
sendo realizada no Detran
da cidade em 19/09. Agentes
do Detran constataram no
momento da vistoria, que o
veículo - um Gol Plus de cor

branca - estava com outro
número de chassi no motor,
onde foi verificado ser de
um automóvel furtado no
ano de 2009 na baixada
litorânea. Segundo informações da Polícia Militar, o
motor pertence a um Gol

special de cor branca,
furtado no município de Rio
das Ostras.
O veículo apreendido foi
levado para a 154º
Delegacia de Cordeiro. Já o
motorista foi liberado após
depoimento.

Mais segurança para a
população e apoio aos
policiais do Rio de Janeiro
Foto/divulgação

LEI N.º 2154/20
«DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITO
DO MUNICÍPIO
DE CORDEIRO – RJ, COM O
INSTITUTO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E
BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO IPAMC»
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORDEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAÇO SABER
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.
Art. 1º. Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Município de Cordeiro com o Regime
Próprio de Previdência Social, gerido pelo INSTITUTO DE APOSENTADORIA, PENSÃO
E BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO – IPAMC, em até 200 (duzentas) prestações
mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas pelo ente federativo ou descontadas
dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como de outros débitos não
decorrentes de contribuições previdenciárias, relativos a competências até março de 2017,
observado o disposto no artigo 5º-A da Portaria MPS nº 402/2008, com as alterações da
Portaria MF nº 333/2017.
Art. 2º Para apuração do montante devido os valores originais serão atualizados pelo
Índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5%
(meio por cento) ao mês e multa de 0,5% (meio por cento), acumulados desde a data de
vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

§ 1º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo INPC/IBGE, acrescido
de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação
do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do efetivo pagamento.

O deputado federal Marcelo Matos (PHS) faz parte da Comissão de Segurança do Estado.

Depois da guerra ocorrida
na Rocinha, onde resultou
na morte de dois Policiais
Militares, o deputado federal
Marcelo Matos (PHS)
convocou uma Audiência
Pública em busca de
soluções mais rápidas e
eficazes contra a violência
que invade o Rio de Janeiro.
A Audiência foi realizada em
Brasília nesta terça-feira (19/
09).
“Faço parte da comissão
de segurança e estou
realizando esta Audiência
Pública aqui em Brasília.
Convidamos o governador, o
secretário de segurança e
mais alguns membros que
hoje são responsáveis pela
segurança do nosso Estado
e também membros do
Governo Federal para que
eles deem uma explicação
sobre
o
que
está
acontecendo no Rio de
Janeiro. São muitos policiais

sendo mortos- 104 PMS”,
frisou o deputado.
Marcelo Matos acrescentou ainda em entrevista
ao Jornal O MACUCO que
a polícia do Estado do Rio
de Janeiro está sem
condições de trabalho.
“A nossa segurança está
abalada. A polícia hoje está
sem condições de trabalho.
Muitos policiais estão
morrendo. São policiais que
saíram de suas cidades do
interior, da região dos lagos,
da região serrana para
ficarem em serviço nas
UPPS. Eles ficam expostos
aos
bandidos,
com
armamentos ultrapassados,
muitas viaturas em péssimo
estado para trabalhar,
ficando muito próximos a
bandidos
que
estão
tomando conta do nosso
Estado. Estamos solicitando
que retornem estes policiais

para os locais de moradia
deles, muitos no interior. É
uma covardia o que está
sendo feito com os policiais”,
O deputado também
destacou que é necessário
convocar os policiais que
prestaram concurso e estão
no aguardo para serem
chamados.
“É necessário que
reforcem os batalhões em
todas as regiões. O Estado
necessita de mais policiais.
Que sejam convocados os
que estão no aguardo. A
política de segurança não
pode ser feita só para a
capital, mas sim, para todo
o Estado. É por isso que
estamos cobrando mais
condições de trabalho para
a polícia”, finalizou o
deputado Federal e membro
da comissão de segurança
do Estado do Rio de Janeiro
– Marcelo Matos (PHS).

§ 2º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo INPC/IBGE, acrescido
de juros simples de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), acumulados
desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 3º. Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento, não pagas no seu
vencimento.
Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de
parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse
das cotas, e vigorará até a quitação do termo.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2017.
LUCIANO RAMOS PINTO
Prefeito
Jornal O Macuco. Edição nº 313, 22 de setembro de 2017, página 03.

PORTARIA Nº 050/2017

Lei estabelece a exigência de nível superior
para investigador da Polícia Civil

O Presidente da Câmara Municipal de Cordeiro/
RJ, no uso de suas atribuições legais e Regimentais,
emite a seguinte:

Por LG Soares/Ascom Alerj

PORTARIA:
Art.1º - Exonera ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA MEDEIROS do cargo em Comissão de
ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO, índice CCIV, de acordo com a Lei 1565/2010, a contar
de 01 de setembro de 2017.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 13 de setembro de 2017.
ELIELSON ELIAS MENDES
Presidente
Quatro dos cinco vetos
apreciados pela Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) nesta
terça-feira (12/09) foram
derrubados pelos deputados. As novas leis serão
publicadas no Diário Oficial
nos próximos dias.
Foi derrubado o veto total
ao projeto de lei 1.942/16,
dos deputados Zaqueu
Teixeira (PDT), Edson
Albertassi
e
Pedro
Fernandes (ambos do
PMDB), que estabelece a
exigência de diploma de
curso superior para o

candidato ao cargo de
investigador policial da
Polícia Civil. Atualmente a
exigência é de nível médio
ou técnico. Foram 54 votos
favoráveis e nenhum
contrário.
“Hoje, um investigador
tem as mesmas funções de
um inspetor por exemplo,
então eles devem ter os
mesmos pré requisitos para
assumir tais cargos”, alegou
o deputado Zaqueu Teixeira,
que é delegado de polícia.
Representantes dos
Policiais Civis acompanharam a votação das galerias.

Para a investigadora
aposentada da corporação,
Olívia Benevides, a medida
é uma forma de reconhecer
o trabalho do agente. “O
policial que está no plantão
atende o cidadão, não
importando o cargo, porque
nós aprendemos tudo no
curso de formação”. O
investigador Alberto Carlos
ratifica: “Um registro de
ocorrência é feito tanto por
um oficial de cartório, quanto
por um investigador, então
esse projeto repara um
dando feito à categoria.”
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RESOLUÇÃO Nº 15/2017
RESOLUÇÃO Nº 12/2017
«CONCEDE MEDALHA MÉRITO ESPORTISTA
PROFESSOR
ALCIMAR
SARRUF
BITTENCOURT AO SENHOR GUSTAVO
TEIXEIRA SALOMÃO».

«CONCEDE MEDALHA EDGAR RODRIGUES
LUTTERBACH AO SR. RICARDO JOSÉ
RODRIGUES DE OLIVEIRA.»
A CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por
seus representantes aprova e em seu nome promulgo a seguinte:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por
seus representantes aprovou e em seu nome promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º - Concede Medalha Edgar Rodrigues Lutterbach ao Sr. RICARDO JOSÉ
RODRIGUES DE OLIVEIRA, de acordo com a Resolução no. 240/91, de 12 de setembro de
1991.
Art. 2º - A Câmara Municipal de Cordeiro fará expedir e entregar a referida Medalha
em Sessão Solene.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.

Art. 1º - Concede Medalha Mérito Esportista Professor Alcimar Sarruf Bittencourt
ao Senhor GUSTAVO TEIXEIRA SALOMÃO, de acordo com a Resolução no. 028/2005, de 17
de outubro de 2005.
Art. 2º - A Câmara Municipal de Cordeiro, fará expedir e entregar a referida Medalha
em Sessão Solene.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.

Sala de Sessões Juscelino Kubitschek, 18 de setembro de 2017
Sala de Sessões Juscelino Kubitschek, 18 de setembro de 2017
Elielson Elias Mendes
Presidente
Autoria: Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes

Elielson Elias Mendes
Presidente
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RESOLUÇÃO Nº 13/2017
«CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
CORDEIRENSE AO SENHOR LUIZ ALBERTO
MONTEIRO GUSMÃO».

RESOLUÇÃO Nº 16/2017
«CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃO
CORDEIRENSE AO SENHOR LUIZ GONZAGA
DA CUNHA».

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por
seus representantes aprovou e em seu nome promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por
seus representantes aprovou e em seu nome promulgo a seguinte:

Art. 1º - Concede TÍTULO DE CIDADÃO CORDEIRENSE ao SENHOR
LUIZ ALBERTO MONTEIRO GUSMÃO, de acordo com o artigo 137, letra «f» do Regimento
Interno.

RESOLUÇÃO:

Art. 2º - A Câmara Municipal de Cordeiro fará expedir e entregar o referido Título
em Sessão Solene.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Sala de Sessões Juscelino Kubitschek, 18 de setembro de 2017

Art. 1º - Concede TÍTULO DE CIDADÃO CORDEIRENSE ao SENHOR LUIZ
GONZAGA DA CUNHA, de acordo com o artigo 137, letra «f» do Regimento Interno.
Art. 2º - A Câmara Municipal de Cordeiro fará expedir e entregar o referido Título
em Sessão Solene.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Sala de Sessões Juscelino Kubitschek, 18 de setembro de 2017

Elielson Elias Mendes
Presidente
Autoria: Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes

Elielson Elias Mendes
Presidente

Jornal O Macuco. Edição nº 313, 22 de setembro de 2017, página 04.

Autoria: Amilton Luiz Ferreira de Souza
Jornal O Macuco. Edição nº 313, 22 de setembro de 2017, página 04.

RESOLUÇÃO Nº 14/2017
«CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
CORDEIRENSE AO SENHOR LUIZ
ANTONIO LONTRA».

PORTARIA BOM PREVI Nº. 051/2017 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
(REPUBLICAÇÃO PARA INCLUSÃO DE NÍVEL E FAIXA/PADRÃO DO CARGO DO EXSERVIDOR)

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
por seus representantes aprovou e em seu nome promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º - Concede TÍTULO DE CIDADÃO CORDEIRENSE ao SENHOR
LUIZ ANTONIO LONTRA, de acordo com o artigo 137, letra «f» do Regimento Interno.
Art. 2º - A Câmara Municipal de Cordeiro fará expedir e entregar o referido
Título em Sessão Solene.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
Sala de Sessões Juscelino Kubitschek, 18 de setembro de 2017

Elielson Elias Mendes
Presidente
Autoria: Elielson Elias Mendes
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O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-BOM PREVI, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a exigência do TCE/RJ, nos autos do Processo TCE-RJ
217.879-9/15,
R E S O L V E:
Retificar o ato concessório de Pensão Vitalícia e de fixação de proventos mensais da Sra. MARIA
SUELI DA SILVA, viúva do ex-servidor, JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA, pertencente ao Quadro
Inativo Municipal, no Cargo de Motorista, Nível VI, Padrão I, Matrícula nº. 10/0062-SMOIE, falecido
em 07/03/2015, concernente à inclusão de nível e faixa/padrão atribuídos ao cargo do ex-servidor,
permanecendo inalteradas as demais disposições.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07/03/
2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bom Jardim/RJ, em 20 de setembro de 2017.
IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE
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