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O abono salarial do PIS (Progra-
ma de Integração Social) e do Pasep
(Programa de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público), pago a tra-
balhadores da iniciativa privada e a
servidores, respectivamente, tem seus
dias contados para 12,7 milhões de
brasileiros após a aprovação da re-
forma da Previdência em primeiro tur-
no no plenário da Câmara.

Mesmo após cobranças e nego-
ciações sobre a redução da abrangên-
cia do benefício – que originalmente
passaria de dois salários mínimos para
um – na tramitação da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC 6/2019),
o relatório de Samuel Moreira
(PSDB-SP)  tirou o abono de milhões
de trabalhadores, embora tenha sua-
vizado o desejo do governo.

O texto original apresentado
por Jair Bolsonaro (PSL) ao Con-
gresso previa pagamento do PIS
e do Pasep somente a quem rece-
be até um salário mínimo (R$ 998),
e o parecer do relator elevou essa
cifra a R$ 1.364,43, cerca de 1,3 sa-
lário mínimo.

Ainda assim, a mudança prevista
no projeto de reforma, que voltará ser
discutido após o recesso parlamen-
tar, impacta diretamente a vida de

12,7 milhões de beneficiários do PIS/Pasep
perderiam direito ao abono em caso de
aprovação da reforma da Previdência

ECONOMIA

54% dos 23,7 milhões de beneficiári-
os do abono, tirando seu direito a re-
ceber até um salário mínimo.

A matéria aprovada no primeiro
turno do plenário da Câmara precisa
passar ainda por uma votação em se-
gundo turno na Casa, além de mais
uma Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) e dois turnos de votação
no plenário do Senado .

Se o trecho que diz respeito ao
PIS/Pasep não for alterado, o abono
hoje pago a quem recebe até dois sa-
lários mínimos passará a abranger ape-
nas quem recebe até R$ 1.364,43, o
que reúne somente 46% do total de
beneficiários. O valor foi definido com
base no critério constitucional que
define o conceito de baixa renda .

Os cálculos da redução do abo-
no salarial foram feitos pelo econo-
mista Daniel Ferrer, do Departamen-
to Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), a pe-
dido da Federação dos Trabalhado-
res da Indústria Química e Farmacêu-
tica do Estado de São Paulo.

O levantamento aponta que em
estados com salários mínimos própri-
os a exclusão de beneficiários pode
ser ainda maior; em São Paulo , por
exemplo, poderia ultrapassar 70%.

A mudança no PIS/Pasep foi alvo
de destaque do PSOL , partido de
oposição que buscava manter as re-
gras atuais do abono, mas o plenário
aprovou, por 326 a 164 votos, as
novas regras dispostas no parecer do
relator da proposta na comissão es-
pecial, derrubando o destaque.

Segundo dados do Ministério
da Economia , a mudança no pa-
gamento do abono deve gerar eco-
nomia de R$ 76,4 bilhões em 10
anos, e a reforma da Previdência
pouparia R$ 933,5 bilhões.

Quem tem direito ao abono sa-
larial e o que muda

De acordo com as regras atuais,
o benefício é pago ao trabalhador ins-
crito no PIS/Pasep há pelo menos cin-
co anos, que tenha trabalhado formal-
mente por pelo menos 30 dias ao lon-
go de 2018 com remuneração mensal
média de até dois salários mínimos.

Para ter direito ao abono também
é necessário que o empregador tenha
informado os dados do empregado na
Relação Anual de Informações Soci-
ais (Rais) 2018.

Foto: Divulgação

Não perca tempo! venha fazer seu
polimento técnico 3M ou sua higienização

Dry Clean

Nesk Polidor
@maodeanjo1985

Reformas de Safás
e Estofados em Geral

Estrada do Jacarandá, 2057
Carapicuíba - SP

Os trabalhadores que tiverem
os dados dos últimos cinco anos
corrigidos e declarados pelos em-
pregadores na Rais também terão
seu abono liberado conforme o ca-
lendário regular.

Se os empregadores encaminha-
rem correções do cadastro a partir de
12 de junho de 2020, os recursos se-
rão liberados no próximo calendário.

O teto pago é de até um salário
mínimo , com o valor calculado na
proporção 1/12 do salário. A quan-
tia que cada trabalhador vai receber
é proporcional ao número de me-
ses trabalhados formalmente em
2018, e os herdeiros também têm
direito ao saque.

No caso de falecimento do
participante, herdeiros têm que
apresentar documentos que com-
provem a morte e a condição de
beneficiário legal.

Em caso de aprovação da
regra proposta pelo relatório da
comissão especial da reforma da
Previdência , o benefício passará
a ser pago a quem recebe até R$
1.364,43, enquanto atualmente o
valor limite é R$ 1.996, a soma de
dois salários mínimos. Na prática,
o alcance do abono seria reduzido
com a nova Previdência.

ANUNCIE na melhor divulgação
para o seu produto ou serviço

na CIDADE e região

e-mail: acidade@ig.com.br

Fonte: Economia - iG



•Página 3ANO 10 | EDIÇÃO Nº 112 |2ª QUINZENA DE JULHO DE 2019

A primeira maternidade da história de
Santana de Parnaíba será inaugurada dia
01 de Agosto, as 14h, no Complexo Hos-
pitalar do Hospital Municipal Santa Ana
que tem também o AME- Ambulatório
de Atendimento Especializado e Pronto
Socorro Infantil, no bairro do Campo da
Vila.

 A Unidade terá capacidade para rea-
lizar 180 partos mensais, tanto normais
como cesárias. Funcionará como Cen-
tro de Parto Normal desenvolvida para
atendimento humanizado e de qualida-
de, exclusiva ao parto de risco habitual e
contará com 21 médicos ginecologistas
obstetras, além de anestesistas e neona-
tologistas.

A humanização implica compromis-
so com a ambiência e entende o espaço
físico como ambiente social, profissio-
nal e de relações interpessoais que pro-
porcione atenção acolhedora. Pois a vi-
vência desse momento – o pré-parto, o
parto e após o nascimento – podem ter
efeitos marcantes sobre a vida da mãe e
do bebê.

Prefeito Elvis Cezar inaugura
a primeira maternidade da história
de Santana de Parnaíba

Depois de 437 anos, Santana de Parnaíba Inaugura, dia 1 de Agosto, às 14h, a Primeira Maternidade
da História da Cidade, a unidade terá capacidade para realizar 180 partos por mês

INAUGURAÇÃO MATERNIDADE
DE SANTANA DE PARNAÍBA
Data: Quinta-feira, 01 de Agosto de 2019
Horário: às 14 horas
Endereço: Rua Professor Edgar de Moraes, 707- Campo da Vila

Serviço:
Horário de atendimento: 24 horas
Capacidade: 180 partos de baixo risco por mês
Quantos leitos: 21
UCI neonatal com dois leitos em virtude de ser Centro de Parto

Normal de baixo risco
Quantos médicos: 21 Ginecologistas obstetras, 14 anestesistas,

14 neonatologistas

“Essa maternidade é um
sonho realizado que tem por
objetivo dar uma assistência

humanizada ao parto e ao
nascimento com respeito e

dignidade para as mulheres e
as crianças parnaibanas”

fala o prefeito Elvis Cezar.
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O programa itinerante Pre-
feitura no seu Bairro irá benefi-
ciar a região do Jardim Angéli-
ca e Parque Flórida em sua pró-
xima edição. Trata-se de um
programa que leva serviços até
o munícipe, facilitando o aces-
so. Esta será a quinta edição do
programa, que já esteve no Jar-
dim Ana Estela, Ariston, Santo
Estevão e Vila Helena.

O bairro da Vila Helena foi
atendido no dia 18, quinta-fei-
ra, com diversos serviços: ca-
dastro no Balcão de Emprego,
Banco do Povo, Bolsa Família

Jardim Angélica e Parque

Flórida recebem quinta

edição do Programa

Prefeitura no seu Bairro

e Cartão de Monitoramento,
emissão de Carteira de Traba-
lho e  do Cartão SUS, medição
de pressão arterial, exame of-
talmológico, pesagem de cri-
anças e vacinação. Outros
serviços oferecidos são emis-
são da segunda via do IPTU
ou da certidão de valor venal
e orientações para abertura de
empresa.

Programa Prefeitura no seu
Bairro: no próximo dia 1, quin-
ta-feira, das 13 às 17 horas, na
região do Parque Flórida e Jar-
dim Angélica.

Com o objetivo de incenti-
var a leitura e desenvolver o
processo de aprendizagem de
todos os alunos da rede de en-
sino, a Secretaria de Educação
de Barueri segue alimentando
o acervo de livros de todas as
escolas.

Nesta semana, as Escolas
Municipais de Educação Infan-
til (Emeis) estão recebendo kits
contendo cerca de 20 títulos,
além de jogos educativos e CDs
musicais. A ideia é fazer com
que as crianças desenvolvam o
hábito pela leitura, uma vez que
estudos apontam que a criação
do hábito de leitura, especial-
mente quando se inicia duran-
te a infância, proporciona de-
senvolvimento emocional e in-
telectual, enriquece o vocabu-
lário e permite que as crianças
desenvolvam senso crítico.

Importante leitura
sobre valores

As Escolas Municipais de
Ensino Fundamental (Emefs)
também receberam um rico
material. Trata-se de uma co-
leção com 10 títulos sobre im-
portantes valores.

Os estudantes estão desen-
volvendo a leitura dos títu-

Secretaria de Educação
incentiva estudantes da
rede a ler cada vez mais

los nas mais diversas matéri-
as,  oportunidade em que
aprendem sobre superação,
tolerância, autoconfiança,
responsabilidade, honestida-
de, amizade e generosidade,
entre outros.

Na Emef Júlio Gomes Ca-
misão, do Parque Imperial, por
exemplo, o hábito pela leitura

está movimentando toda a es-
cola. De acordo com o diretor
Carlos Bordin, as leituras acon-
tecem nas salas de aula e tam-
bém ao ar livre.

 Além das leituras, os alunos
participam de rodas de conver-
sas. “Todos estão motivados,
lendo e aprendendo cada vez
mais”, destacou o diretor.
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FRANGO CAIPIRA

A PARTIR DE

R$ 10,00

DR. JECIVALDO PERFEITO!

SAIBA QUEM É

Instagram: @Elizabeth.araujo.982

Elizabeth Araújo

A verdadeira MULHER de destino é aquela
que tem consciência que com Deus ela pode

tudo e que pra ter vitórias só é preciso
confiar e perdoar sempre.

Para a Mulher de destino não há nada
impossível, com a sua FÉ tudo é possível!!!

É assim que o Dr. Jecivaldo está sendo chamado
por onde tem andado, nos quatro cantos da cidade de
Carapicuíba durante reuniões e eventos com amigos,
comerciantes, empresários, entidades, igrejas,
associações, sindicatos e lideranças políticas.

Dr. Jecivaldo faz parte da executiva do Partido PTC
- Carapicuíba, onde é cotado para disputar a
candidatura a prefeito de Carapicuíba em 2020.

“Sempre atuei dando assistência nas entidades e
tenho uma relação muito forte com a comunidade e
me identifico com eles, viver para servir é estender
a mão a quem precisa, vim de uma classe pobre e sei
com é gratificante fazer o bem a quem necessita de
verdade. Quem me conhece sabe que faço isso de
coração, sem querer aparecer. Meu trabalho no meio
político sempre foi focado em apoiar e eleger pessoas
sérias e comprometidas com o progresso de
Carapicuíba e se aproximar da população para ouvir
as reivindicações e colocá-las em prática.

“Carapicuíba Merece Mais”, é esta  bandeira que
tenho levantado por onde passo, não preciso falar
mal de quem está no governo para me beneficiar,
sempre tenho apontado e mostrado o que tem para
fazer e não pode esperar mais. É por isso que me
coloco a disposição da população como pré-
candidato a prefeito por Carapicuíba nas próximas
eleições”, falou Dr. Jecivaldo - pré-candidato a
Prefeito de Carapicuíba.

BIOGRAFIA

JECIVALDO ALBUQUERQUE ALE-
XANDRE, nasceu em 18/10/1971, natural de
Ipaumirim-CE, sendo o filho primogênito, de
outros 5 filhos dos trabalhadores rurais Vicente
Albuquerque e Maria do Socorro.

Jecivaldo veio sozinho para o Estado de São
Paulo em 1989, aos 18 anos, onde inicialmente
fixou residência no município de Guarulhos.

Após residir em algumas regiões da Grande
São Paulo, em 2000, Jecivaldo fixou residência
em Carapicuiba, onde reside com sua família.

Em São Paulo trabalhou em diversos ramos
de atividade até que em 2004, após a sua parti-
cipação efetiva nas assembleias realizadas pelo
Sindicato dos Vigilantes de Osasco, juntamente
com outros colegas, resolveram encabeçar uma
chapa para constituir uma nova diretoria à enti-
dade sindical.

Desde então Jecivaldo Albuquerque é dire-
tor do Sindicato dos Vigilantes de Osasco e sem-
pre atuou efetivamente em diversas conquistas
que hoje a categoria dos vigilantes tem, a exem-
plo do ticket refeição, da instituição do adicional
de periculosidade, da obrigatoriedade de uso de
colete a prova de balas pelos vigilantes e, em
especial, ao respeito ao profissional da vigilân-
cia privada.

Paralelamente a sua vida profissional, Dr.
Jecivaldo sempre esteve envolvido na política e
em várias questões sociais de Carapicuíba como
eleitor e munícipe.

Ao longo dos anos, Dr. Jecivaldo foi buscar
conhecimento técnico, tendo se formado em
Direito e hoje atua também como advogado.

DR. JECIVALDO

POLÍTICA

TEMOS GALINHA

CAIPIRA E CODORNA

ABATIDA
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Vera
Proprietária

“Sorrir é, e sempre será,
o melhor remédio”.

Chico Anysio

Piadas do Paraíba

Velhinho
Um velhinho de 75 anos, voltando da via-

gem de lua-de-mel, encontra um amigo que lhe
pergunta: - Então, como foi a lua-de-mel??? -
Ótima!!! - responde o velhinho. O amigo insis-
te: - E o sexo, como foi??? - Fizemos quase
todos os dias!!! - Como assim, quase todos os
dias??? - É isso mesmo: quase fizemos na se-
gunda, quase fizemos na terça, quase fizemos
na quarta...

Futebol no Sul
Piada de Gaúcho

No intervalo de um jogo no Beira-Rio, um
torcedor se vira para o amigo e diz:

- Tchê, quando chegar em casa, vou arran-
car a calcinha da minha guria!

O outro...
- Mas Bá, por que essa violência toda?
E o cara:
- Está me apertando muito...

Um baixinho, entra num bar, indignado.
E pede:

- Quem foi o engraçadinho que pintou
meu cavalo de verde?

Então, levanta um negão, com 2m de al-
tura e com dois 38 na cintura e diz:

-Fui eu, por que?
O baixinho fala:
-Se o senhor quiser passar a segunda mão,

a primeira já está seca!

Baixinho indignado
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Por Flávia Albuquerque
- Repórter da Agência Brasil  São Paulo

A delegada Juliana Lopes Bussacos, titular da
6ª Delegacia de Defesa da Mulher, no dia (29) as
investigações sobre as acusações de estupro e
agressão feitas pela modelo Najila de Souza con-
tra o jogador de futebol Neymar Júnior. A polícia
decidiu não indiciar o jogador de futebol pelos su-
postos crimes. O relatório da investigação foi en-
caminhado para o Ministério Público (MP), que
terá 15 dias para avaliar a decisão da delegada e
elaborar um parecer. As conclusões do MP e da
Polícia servirão como base para a decisão judicial.

O inquérito policial foi aberto após boletim de
ocorrência realizado no dia 31 de maio por Najila,
que contou à delegada que conheceu Neymar por
meio de uma rede social e depois de dois meses
trocando mensagens, Neymar a convidou para ir a
Paris para uma visita, com passagens e estadia pa-
gas. Najila chegou em 15 de maio e à noite do
mesmo dia o jogador esteve no quarto dela.

Najila disse que o jogador estava alterado
e a forçou a ter relações sexuais, sem usar
preservativo, o que Neymar desmente. No dia
seguinte, Neymar esteve no mesmo quarto e
foi agredido por Najila. A modelo gravou o
encontro e alegou que buscava uma prova de
que se encontrara com o atleta. Sobre os tapas
que deu em Neymar, visíveis em vídeo que vazou
durante as investigações, ela disse estar revidando
as agressões sofridas no dia anterior.

Segundo a delegada, ao longo da investigação
Najila foi ouvida três vezes e Neymar uma vez,
além de 12 testemunhas relacionadas ao caso.
Entre as provas juntadas ao processo estão o
laudo sexológico, o exame de corpo de delito
indireto, a ficha de atendimento médico do
Hospital Pérola Byington, a ficha de atendi-
mento médico da consulta com o ginecologis-
ta particular de Najila em 24 de maio, o laudo do
celular de Najila e laudo do tablet do filho da mo-
delo, que foi entregue pelo ex-companheiro da
modelo Najila.

“Deliberei por não indiciar o investigado (Ney-
mar) por ausência de elementos para tanto. As ima-
gens do hotel de Paris não chegaram até os autos,
mas em razão de todo o conjunto probatório veri-
fiquei que essas não se tratavam de prova impres-
cindível ao inquérito. O não indiciamento não im-
pede o prosseguimento da persecução penal, que
depende do Ministério Público”, disse Bussacos.

De acordo com a Delegada do 11º Distrito Po-

Delegada encerra investigações sobre caso Neymar

JUSTIÇA

REUTERS/Nacho Doce/Direitos reservados

licial, Monique Patrícia Ferreira Lima,
que investiga o arrombamento do apar-
tamento de Najila e o roubo do tablet no
qual estaria o vídeo que comprova o
estupro, foi aberto um inquérito po-
licial que investiga o crime contra o
patrimônio. Ainda há uma outra in-
vestigação com relação a extorsão e
denúncia caluniosa. Ambos os pro-
cessos estão protegidos por segredo
de Justiça.

“Por isso é prematuro dar algum
detalhe da investigação ou mencio-
nar qual seria a responsabilização das
partes envolvidas. Nós vamos ouvir
as partes envolvidas para apurar se
houve denunciação caluniosa ou
não”, disse Monique.

A polícia decidiu não indiciar o jogador de futebol pelos supostos crimes



•Página 8 ANO 10 | EDIÇÃO Nº 112 |2ª QUINZENA DE JULHO DE 2019DESTAQUE LEGISLATIVO

Presidente da Casa de Leis lista principais ações realizadas no 1º semestre de 2019

Ribamar celebra 200 dias no

comando da Câmara de Osasco

Desde que assumiu a presidên-
cia, o Vereador Ribamar Silva ado-
tou diversas medidas para otimi-
zar os trabalhos realizados pela
Câmara Municipal de Osasco.
Em entrevista, Ribamar fez um
balanço sobre o primeiro se-
mestre à frente do Poder Legis-
lativo osasquense.

Ribamar diz estar satisfeito
com o modelo de gestão compar-
tilhada, que foi adotado no início
do ano. Todas as decisões impor-
tantes são tomadas de forma con-
junta entre os vereadores. “Isso
tem possibilitado colocar em prá-
tica tudo o que acreditamos ser o
melhor para esta Casa”, justifica.

Dentre as ações implementa-
das, ele destaca a reativação da
Procuradoria Especial da Mulher,
a valorização dos servidores da
Casa, a reestruturação da TV Câ-
mara Osasco, além de importan-
tes projetos aprovados pelo par-
lamento, como a Reforma do
IPMO - Instituto de Previdência
do Município de Osascoe o Pla-
no de Cargos, Carreiras e Salári-
os do Magistério. Sobre o funci-
onalismo na Câmara de Osasco,
o presidente destacou que alguns
funcionários não estavam satisfei-
tos nas atividades que vinham exe-
cutando. “Fizemos um trabalho de
humanização e, então, readequa-
mos estes servidores em setores
em que eles pudessem desempe-
nhar melhor suas habilidades. E
deu muito certo! Tenho que
agradecer à duas grandes ser-
vidoras, que nos ajudaram nes-
sa reformulação % a Rita Araújo
e a Marlene Mota. Minha eterna
gratidão a elas”.

O Presidente Ribamar disse
que tem exercido sua missão com
dedicação e se alegra em poder
contar com a colaboração de to-
dos na condução de seus trabalhos.
“Os primeiros meses do ano fo-
ram de ajustes com os servido-
res e vereadores até que todos
chegassem a um acordo. Os tra-
balhos agora fluem, as pessoas
têm alegria em vir trabalhar. São
grandes conquistas do meu man-
dato”, comemorou.

Ribamar Silva comemora
mais conquistas do semestre pas-
sado. “Graças à colaboração dos
vereadores, nós conseguimos
cumprir o que determina o Regi-
mento Interno: começar as ses-
sões pontualmenteàs 15h e fazer
a Ordem do Dia em todas as ses-
sões ordinárias, podendo debater
as melhorias para a cidade. Tem
sido uma grande satisfação ver
o envolvimento dos vereadores
nas Comissões Permanentes da
Casa, com todos participando.
Isso me alegra e me fortalece para
fazer muito mais nos próximos 1
ano e meio que ainda terei à fren-
te da condução dos trabalhos le-
gislativos”, celebrou.

Para o próximo semestre, o
Presidente da Câmara vislumbra
mais conquistas para o município.
“Temos muito ainda a realizar.
Mas, com essa união dos parla-
mentares, a colaboração dos
servidores e o trabalho sendo
realizado com amor, dedicação
e respeito à nossa cidade, te-
nho certeza que a população
colherá os frutos dos trabalhos
a serem realizados por todos”,
afirmou Ribamar Silva.

“Temos muito ainda a realizar. Mas, com essa união dos parlamentares,
a colaboração dos servidores e o trabalho sendo realizado com amor,
dedicação e respeito à nossa cidade, afirmou Ribamar Silva.

Confira a lista das principais ações realizadas em 200 dias da
Câmara sob o comando de Ribamar Silva:

• Indicações: 13.260
• Requerimentos: 138
• Projetos de Leis Ordinárias: 94
• Projetos Complementares: 16
• Projeto de Decreto: 24
• Projeto de Substitutivos: 07
• Projetos de Resolução: 10
• Emenda Lei Orgânica do Município: 03
• Gestão compartilhada: todas as decisões
tomadas de forma conjunta entre os
vereadores;
• Início das sessões ordinárias pontualmente
as 15h;
• Comissões Permanentes: acompanhamento
e suporte jurídico com respostas mais rápidas
sobre os projetos apresentados pelos
vereadores;
• Aproximação de relacionamento com a Ordem
dos Advogados do Brasil – Subseção Osasco;
• Abertura decanal de diálogo entre a Câmara

os servidores da Câmara e à população;
• Capacitação dos servidores na gestão e
fiscalização de contratos;
• Instalação da Coordenadoria de Qualidade:
setor responsável pela organização do fluxo de
trabalho;
• Reativação da Procuradoria Especial da Mulher;
• Restruturação da TV Câmara Osasco:
coberturas das atividades legislativas,
programação com uma linguagem mais
moderna, fácil de ser compreendida pela
população. Matérias jornalísticas em campo,
informando a sociedade sobre os trabalhos dos
vereadores e sobre os projetos aprovados pela
Câmara;
• Aprovação da Reforma na Previdência dos
servidores públicos;
• Restruturação da Divisão de Comunicação
Social: modernização de equipamentos
utilizados para captação de imagens,
compartilhamento diário de notícias das ações
do legislativo no site e redes sociais da Câmara
e imprensa regional;
• Criação da Sala de Imprensa: espaço de apoio
reservado especialmente para os profissionais
de imprensa;
• Ação de doação de sangue,junto aos
servidores, em proldo hemocentro municipal;
Arraial Solidário: Arrecadação de mais de 1
tonelada de alimentos destinados às famílias
carentes;

Para o 2º semestre, a Câmara faz

planos para aprovar os seguintes

projetos:

• Bilhete Único: Projeto está previsto para
ser protocolado na Câmara no próximo mês
e deve ser votado nas primeiras sessões
ordinárias;
• Projeto “Câmara no Seu Bairro”;
• Reforma Administrativa da Câmara;
• Criação da Comissão de Ética;
• Mudança do Regimento Interno: a
proposta é definir tempo máximo de 30
minutos para discussão de todas a moções
pautadas em uma sessão;
• Proporcionar celeridade tanto na
tramitação dos projetos nas Comissões
Permanentes, quanto no agendamento para
entrar em votação no plenário.

e a Sabesp;
• Exposição Memória Osasquense: Caminhos para
o Agora- Resgate da história de desenvolvimento
do município através de fotos históricas e atual
de Osasco;
• Aprovação da Reforma do IPMO - Instituto de
Previdência do Município de Osasco;
• Aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e
Salários do Magistério;
• Humanização e valorização dos servidores da
Câmara: readequação dos funcionários,
valorizando e aproveitando melhor as aptidões e
habilidades de cada um;
• Trabalho de aproximação com a comunidade,
tanto por meio da imprensa como através de
ações que têm atraído o público para as atividades
da Câmara;
• Reestruturação da Escola do Parlamento: parceria
com universidades e implantação de cursos de
capacitação, palestras, workshops voltados para

• TRADIÇÃO

• MENOR PREÇO

• PONTUALIDADE
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