Presidente
da
Câmara
de
Vereadores de Novo Progresso
assume prefeitura da cidade
Ubiraci Sores (PT) deve ficar à frente da cidade por tempo
determinado.
O presidente da Câmara de Vereadores de Novo Progresso (PT),
assumiu a prefeitura do município de Novo Progresso nesta
terça-feira pela manhã. Macarrão assumiu interinamente pelo
motivo do Prefeito estar em tratamento médico hospitalar em
outro estado.
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Macarrão sabe exatamente quantos dias ficará no comando da
prefeitura, o atestado médico da Cardioclinica, local onde se
encontra o Prefeito vai até dia 18.
Segundo a Lei Orgânica do Município, que rege a substituição
do chefe do Executivo quando o cargo fica vago durante o
mandato, o Presidente da Câmara neste caso assume o cargo como
vice-prefeito.

ATESTADO MÉDICO
1º Medida
Macarrão (PT), como primeira ação abriu as contas da
prefeitura encontrou um saldo de 1 milhão de reais na conta da

educação e autorizou a transferência para pagamento de salário
dos servidores (professores), em conversa com o Prefeito
interino, disse que a prioridade vai ser para pagamento de
salários dos servidores em geral.
Pediu calma para os servidores que tem salário atrasados, que
a prioridade será deles, pagamos o que tem em caixa, dia 20
saldamos o restante, frisou Macarrão.
Em conversa com repórter do Jornal Folha do Progresso, o
Prefeito interino disse que lamenta a situação que vem
ocorrendo no município, a população esta recendida com tanto
caos, deixar de pagar os funcionalismo é retrocesso, perde o
trabalhador e a cidade, o dinheiro vem para isto, então não
sei o porque não esta sendo pago em dia, comentou.
Joviano
Macarrão lamentou ocorrido com Joviano e desejou melhoras ao
Prefeito e espera que retorne logo, minha função é no
legislativo, estou cumprindo com o meu dever em determinação a
Lei Orgânica do Município, mas fui eleito par ser vereador,
finalizou.
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