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16 TRÊS PALMEIRAS 

Folha da Produção, sexta-feira, 25 de março de 2022 

secretaria de Educaçj~nça cgnc_urso l!~ra 
Três Palmeiras aumenta salário dos professores municipais * 

Foi aprovado por unanimida-
de, na noite desta terça-feira, 22 
de março, em sessão extraordiná-
ria na Câmara de Vereadores, o 
projeto de lei que reajusta os sa-
lártos dos professores municipais 
de Três Palmeiras. A nova lei nº 
2.098/2022., prevê o aumento de 
33,79% a 41,65% dependendo a 
classe que o professor estiver vin-
culado no plano ile carreira do ma-
gistério municipal. Diante disso, 
um professor, que antes recebia no 
início da sua carreira, com curso 
de pós-graduação, um valor de R$ 
1.849,85 para 20 horas semanais, 
agora receberá R$ 2.620,45. 

Para o prefeito; Claumir César 
de Oliveira, "nos preocupamos 
muito com a qualidade da educa-==,..· - ··-· .. 

ção de nossas crianças e jovens. 
Essa qualidade pane do trabalho 
de nossos professores que no dia 
a dia, ensinam e constroem junto 
com cada estudante seu aprendi-
zado e a valorização e o respeito 
aos professores são fundamentais. 
Assim, com os ajustes necessários, 
conseguimos fornecer o reajuste 
tão necessário e importante para 
nossos profissionais" . Os professo-
res aposentados com paridade sala-
rial.também receberão o reajuste de 
no mínimo 33, 79%. 

Além do aumento do salário, 
os professores têm um terço de 
hora atividade, dedicada para o 
planejamento, organização e estu-

. do, visando melhorar ainda mais a 
qualidade da educação na rede mu-

t-

nicipal. "Esse reajuste representa 
muito além de salário, representa 
a valorização desses profissionais 
que moldam as crianças e jovens 
para o futuro", afirma o vice-pre-
feito, Sidemar de Oliveira. 

"Para nós professores esse é 
um momento histórico na Edu-
cação. Ter essa valorização sala-
rial, tão esperada, é fruto i:le toda 
dedicação, empenho e amor pela 
nossa profissão. Acredito que ao 
termos essa valorização, somos 
estimulados a melhorar cada dia 
mais, a buscar novas especiali-
zações e contribuir para que a 
Educação de nosso município 
seja ainda de maior qualidade", 
comenta a professora, Neumara 
Beutler. .. ----·--.-···-·· .... . __ ,, ___ ___ _ 
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MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL 
Secretaria da Administração 

Setor de Licitações e Contratos 
Aviso de Licitação 

O Prefeito Municipal de Trindade do Sul, RS, toma público 
para conhecimento dos Interessados qu? realrzar~s_e-á 
Licitaç.'Jo no Setor de Licitações da Prefeitura Mun,c,pal 
de Trindade do SuVRS, sitio a Rua Alecrim, nº 120, 
conforrriíi Lei 'Federal n• 8,666/93 e suas alterações, 
Edital rÍ° · '2212022. Modall"9de: Tomada de Preço nº 
00612022. Abertura: 07/04/2022 és 15h30min. Objeto: 
Contratação, execuç.'Jo de obra, através de. empreitada 
global para pintura e melhorias Creche Municipal Jesus 
Maria José, ludo conforme o edital e seus anexos,_ que 
fazem parte integrante desta licitaç.'Jo. Cópia dos Editais: 
Prefeitura Municipal de Trindãde do Sul ou no site www. 
trindadedosul.rs.gov.br/publlcações/editals. 

ELIAS MIGUEL SEGALLA 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2022 

O MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS toma pública a 
contrataç.'Jo da empresa GLP INFORMATICA E.PROVE-
DOR DE REDES DE COMUNICAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 
07.034.892/0001-90, através da DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO nº 010/2022 (Arl. 24, inciso li da Lei 8.666/1993), 
pelo valor de RS 12.076,70, com a finalidade de reestabe-
lecer o funcionamento, lnciulndo troca de equipamentos e 
configuração, da rede de comunk:aç.'Jo de propriedade do 
~ ~nlclplo de Rio dos Índios. 

Rio dos lndios/RS, 22 de março de 2022. 

Flavio Golin 
Prefeito 

MUNICÍPIO DE ffiÊS PALMEIRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 006/2022 
O Município de Três Palmeiras, toma público para conhecimento dos interessa-
dos que estará recebendo propostas até no dia 08.04.2022, até as 09:00 horas , 
para "registro de preço de aquisiç.'Jo de material de higiene e limpeza•. lnfonna-
ções e cópia do Edital em horário normal de expediente. Em 25.032022. 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 
O Município de Três Palmeiras, toma público para conhecimento dos interessa-
dos que estará recebendo propostas até no dia 08.04.2022, até as 14:00 horas 
para "registro de aquisição de emulsão RMtc·. Informações e cópia do Edítal em 
horário normal de expediente. Em 25.03.2022. 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 008/2022 
O Munlclpio de Três Palmeiras, toma público para conhecimento dos interessa-
dos que estará recebendo propostas até no dia 08.04.2022, até as 15:00 horas 
para •registro de aquisiçao de material britado·. Informações e cópia do Edital 
em horário normal de expediente. Em 25.03.2022. 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 008/2022 
O Municlpio de Três Palmeiras, toma público para conhecimento dos interessa-
dos que estará recebendo propostas até no dia 08.04.2022, até as 16:00 horas 
para ·registro de aquisição de asfalto quente usinado•. Informações e cópia do 
Edital em horário nonnal de expediente. Em 25.03.2022. 

CLAUMIR CESAR DE OLIVEIRA-Prefeito Municipal . 

- CONIGEPU -
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO EM GESTÃO PÚBLI-
CA - CONIGEPU, toma público para oonhecimento dos interessados realizar-
-se-.:. Licitações no Setor de Licitações da CONIGEPU, sttuado na Linha Colõ. 
nia Nova, Municlpio de Trindade do Sul, conforme Leis Federais nº 10.520, nº 
8.666/93 e Decn,to 0212021 
Modalidade: Pregão Presencial n• 006/2022 
Abertura: 07 de abril de 2022, ÀS 14:30, na Sede da CONIGEPU. 
Objeto: aquisição de gasolina, diesel comum e dlesel comum. Cópia dos Editais: 
Sede do CONIGUPU e no stte www.conl9epu.com.br. 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO EM GESTÃO PÚBLI-
CA - CONIGEPU, toma público para cxmhecimento dos interessad~ realizar-
·S&-ã Liéitações no Setor de Licitações da CONIGEPU, situado na Linha Colõ. 
nia Nova, Municfpio de Trindade do Sul, conforme Leis Federais nº 10.520, nº 
8.666/93 e Decreto 0212021 
Modalidade: Pregão Presencial n• 005/2022 
Abertura: 07 de abril de 2022, ÀS 15:00, na Sede da CONIGEPU. . 
Objeto: aquisiç.'Jo de material de alimentos para almoço do CONIGEPU. Cópia 
dos Editais: Sede do CONIGUPU e no site www.conigepu.com.br. U 

CLAUMIR CESAR DE OLIVEIRA-Presidente CONIGEP 

PERDA DE TALÃO DE PRODUTOR 
ANGELINA DE LURDES FLORES, residente na Linha Alto Alegre-
-Gramado dos Loureiros, comunica para os devidos fins que petde~ -~ 
seu TALÃO DE PRODUTOR, Inscrição Estadual 358/1006385, Sen 
P 136, Nota inicial nº 290181. 
Gramado dos Loureiros, março de 2022. 


