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Prefeito alerta Estado: sem investimento, 
Santa Casa de Cruzeiro pode fechar portas
Thales confirma situação crítica de hospital, que tem dívida de R$ 20 milhões e cobrou socorro a Doria

Há quase cinco anos sob intervenção municipal, Santa Casa de Cruzeiro enfrenta dívida de R$ 20 milhões em 2019; recado dado ao Estado

Foto: Jéssica Dias

Leandro Oliveira
Cruzeiro

Uma das várias reuniões 
que têm discutido as neces-
sidades das santas casas da 
região tiveram uma notícia 
preocupante. Entre os re-
presentantes do encontro 
em Guaratinguetá, o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (SD), revelou que o 
hospital da cidade pode fe-
char as portas se o Governo 
do Estado não prestar auxílio 
financeiro.

A reunião contou com a 
participação do deputado fe-
deral Marco Bertaiolli (PSD), 
que é membro da Comissão 
Federal de Saúde e também 
representa a Frente Parla-
mentar em Defesa das Santas 
Casas do Estado. Prefeitos 
e secretários municipais do 
setor participaram das au-
diências, também realizadas 
em Aparecida.

Fonseca foi indagado pelo 
Jornal Atos sobre a real pos-
sibilidade de fechamento do 
hospital. "As falas são fortes e 
devem ser fortes", afirmou. "A 
Santa Casa de Cruzeiro só não 
está fechada em decorrência 
da parceria com a Prefeitura. 
Se o Estado não se movimen-
tar e fortalecer os hospitais 
daqui, teremos sérios proble-
mas, principalmente a Santa 
Casa de Cruzeiro, que atende 
todo o Vale Histórico".

O fortalecimento dos hospi-

tais da região foi pauta prin-
cipal da reunião. Bertaiolli 
citou que a proposta ideal 
para dar sobrevida às santas 
casas é estruturar, capacitar 
e injetar recursos em cada 
hospital, desde que não haja 
conflitos de atendimentos 
prestados em cada unidade. 
"A grande defesa que eu 
faço é pela integração da 
saúde pública. Temos muitos 
hospitais que oferecem uma 
qualidade acima da média 
e, portanto, merecem mais 
investimentos do Governo Es-
tadual e Federal para custear 
os seus serviços e aumentar 
os serviços prestados".

Segundo Thales, na última 
apuração feita pelo municí-
pio foi confirmado que a dí-
vida da Santa Casa ainda está 
acima dos R$ 20 milhões. O 
hospital possuía um déficit 
mensal de aproximadamente 
R$ 300 mil até novembro de 
2018. Com a assinatura de 
novos convênios, o prejuízo 
está sendo saldado gradativa-
mente, porém, a dívida ainda 
é contínua.

"Temos um passivo muito 
grande, principalmente no 
que diz respeito às ações 
trabalhistas de funcionários 
que saíram. Junto com o Fun-
do de Garantia e o INSS, faz 
com que a conta não feche 
todos os meses. Se for contar 
só o que entra e o que sai 
todo mês (recursos), o saldo 
é positivo, no entanto, com o 

passivo o déficit é mensal, e 
a gente precisa da ajuda do 
Estado", clamou o prefeito.

No ano passado a Santa 
Casa de Cruzeiro adquiriu 
um arco cirúrgico e um to-

mógrafo. Os equipamentos 
ampliaram os atendimentos 
do hospital aos moradores do 
Vale Histórico. A intervenção 
municipal sobre o hospital 
deve seguir até o fim do 

mandato, segundo o próprio 
prefeito.

A pauta do que foi discu-
tido nas duas reuniões será 
encaminhada ao Governo do 
Estado de São Paulo, através 

da Frente Parlamentar, e ao 
Ministério da Saúde. Uma 
nova reunião com lideranças 
do Estado está prevista ainda 
para o mês de maio, mas ain-
da sem data definida.

Municípios debatem distribuição de repasses do
Hospital Universitário de Taubaté para santas casas
Região cobra mais recursos com apoio parlamentar; municípios esperam Doria por R$ 2 milhões do Estado

Da Redação
Região

Com uma série de exemplos 
da crise enfrentada pelas san-
tas casas, a região tem recebido 
reuniões com representantes 
da Assembleia Legislativa e 
Câmara dos Deputados para 
debater saídas para as falhas no 
atendimento. Proposta comum, 
a criação de um hospital regio-
nal é alvo de projetos, como o 
que foi apresentado em Lorena, 
durante passagem do deputado 
federal Eduardo Cury (PSDB).

Prefeitos e vereadores se 
uniram na tentativa de conven-
cerem o Governo do Estado a 
ceder para as unidades parte 
do recurso que era destinado 
ao Hospital Universitário de 
Taubaté, que teve sua gestão 
municipalizada no último dia 
1. Contando com o apoio de 
Cury, os municípios da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 

Reunião que contou com Eduardo Cury, que ouviu pedidos por reforço

Foto: Divulgação

do Paraíba) almejam captar e 
dividir R$ 2 milhões.

Nos últimos anos, transfor-
mou-se rotina pacientes enfren-
tarem transtornos     na busca 
por atendimentos nas santas 
casas da região, que esbarram 

em suas limitações econômicas 
e estruturais.

Em busca de recursos, re-
presentantes de secretarias 
municipais de Saúde e de santas 
casas conseguiram mobilizar 
uma “coalizão” de vereadores 

e prefeitos na tentativa de sen-
sibilizarem o governador João 
Doria (PSDB) a ceder metade do 
repasse (R$ 2 milhões) que era 
destinado mensalmente ao HU 
Taubaté, que ao todo recebia 
R$ 4 milhões.

Devido à decisão do prefeito 
de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), 
em assumir a gestão do Hospi-
tal Universitário, que anterior-
mente era comandando pelo 
Estado, caberá ao município 
arcar com as despesas. Devido 
à mudança, a secretaria de 
Saúde Estadual informou que 
o valor do repasse governa-
mental à unidade cairá de R$ 
4 milhões para R$ 2 milhões.  

Para traçarem um planeja-
mento estratégico para capta-
rem o “recurso excedente”, a 
coalização se reuniu no último 
dia 26 no Unifatea (Centro 
Universitário Teresa D’Ávila), 
em Lorena.

Além de Cury e da vice-prefei-

ta de Aparecida, Dina Maria Pe-
reira (PDT), o encontro contou 
com a presença dos prefeitos 
de Lorena, Fábio Marcondes 
(sem partido) e de Areias, Paulo 
Henrique Coutinho (PSDB). 

Também participaram os 
diretores das santas casas de 
Lorena, Dario Costa, e de Apa-
recida, Frei Bartolomeu Schultz. 
Estiveram presentes também 
vereadores de Arapeí, Areias, 
Cachoeira Paulista, Cunha, 
Piquete, Silveiras, São José do 
Barreiro e Lorena.

Durante o encontro também 
foi discutida a necessidade de 
um Hospital Regional que aten-
da os quase 450 mil moradores 
da região três da RMVale, que 
atualmente precisam recorrer 
à unidade de Taubaté em busca 
de atendimento.

Representando a Câmara de 
Lorena no evento, o vereador 
Bruno Camargo (MDB) expli-
cou que após ouvir os pedidos, 

Cury comprometeu-se a solici-
tar diretamente ao governador 
a destinação do antigo recurso 
do Hospital Universitário de 
Taubaté para as santas casas.

Após consenso entre os mu-
nicípios foi decidido que a 
partilha beneficiaria as unida-
des das cidades de Aparecida 
(R$ 230 mil), Bananal (R$ 40 
mil), Cunha (R$ 40 mil), Cru-
zeiro (R$ 500 mil). “Conversei 
novamente com o   deputado 
federal Eduardo Cury, na última 
terça-feira, que ressaltou que 
se reunirá na próxima semana 
com o governador para acer-
tarem todos os detalhes desta 
questão. Nossa expectativa é 
que esta mobilização surta efei-
to, garantindo esta importante 
ajuda para os hospitais da nos-
sa região”, ressaltou Camargo.

A expectativa da coalizão é 
que a decisão do Governo do 
Estado seja anunciada até o fim 
da primeira quinzena de maio.
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Atos e Fatos
“Um verdadeiro rei 
não é marido nem pai”

Márcio Meirelles
 Pierre Corneille

"...na forma tradicional da elite 
brasileira, “de os pobres sustentarem 

os ricos. Inverter esta regra 
é o nó do problema!"

A RESSACA DA REFORMA 
Está difícil fugir do tema reforma 

da previdência.
No momento, a sociedade, por 

incrível que pareça, não está conven-
cida da sua importância.

Resquícios do passado amedron-
tando os beneficiários sobre a perda 
de direitos que a reforma irá trazer.

A reforma da previdência visa 
eliminar as injustiças do sistema 
previdenciário e o pesado fardo da 
complementação dos recursos, para 
pagamento dos benefícios, e o rombo 
causado nas contas públicas. O não 
civilizado déficit público.

É evidente que os grupos de pri-
vilegiados utilizam da falta de conhe-
cimento da sociedade para preservar 
a situação atual usando, na forma 
tradicional da elite brasileira, “de os 
pobres sustentarem os ricos”. Inverter 
esta regra é o nó do problema!

De uma forma ou outra a reforma 
deverá sair e na esteira do sucesso 
a volta do investimento estrangeiro 
para o país. (?)

É interessante que relacionemos 
o problema da previdência a um 
arranjo das contas públicas, por ser 
necessário, não só para as contas da 

previdência como para o país. Não é 
só a previdência!

Pelos indicadores macroeconômi-
cos atuais a reforma da previdência 
não terá este condão mágico de que 
um grande portão se abrirá no país 
onde os investidores estrangeiros 
entrarão triunfantes. A reforma é im-
portante, mas não trará este pote de 
ouro atrás do arco-íris na velocidade 
desejada em função da situação polí-
tica, social e econômica do país que 
é extremamente complexa.

Demoramos vinte e cinco anos 
para tratar da reforma da previdência 
e o mundo neste período se modificou 
rapidamente.

Neste sentido, é importante que a 
sociedade desconheça os fatores que 
não trarão os benefícios esperados 
pela reforma para o país.

O problema crucial do país é a 
baixa capacidade de produzir, na 
linguagem econômica, gerar riqueza 
para distribuir para a sociedade. A 
média do PIB (indicador que mede 
a produção do país) caiu de 4,4% 
para 2,5% nos últimos quinze anos e 
comparado com o crescimento global 
é inferior a 76%.

Como consequência caímos para a 
posição 75% de distribuição de renda, 
ou seja, reassumimos a dificuldade 

de criar e distribuir renda e manter 
uma situação de um dos países mais 
desiguais na distribuição de renda no 
ranking mundial.

O parque industrial brasileiro 
está obsoleto e os empregados des-
preparados para a retomada dos 
investimentos.

São 13 milhões de brasileiros 
desempregados; 4 milhões de de-
salentados (desistiram de procurar 
emprego) e 11 milhões de jovens, na 
faixa etária de 19 a 25 anos, a geração 
“Nem-Nem” (nem trabalha e nem es-
tuda). Como o país crescerá com este 
quadro de falta de capital humano? 

Esta situação marca o país como 
um país atrasado, em tese, onde de-
veria ser capaz de acelerar seu cres-
cimento investindo mais do que os 
avançados, especialmente em pesso-
as, absorvendo melhores tecnologias 
e práticas. A reforma da educação no 
país está sendo estudada a 25 anos!

A nossa situação de renda per ca-
pita, 20% mais baixa, comparada ao 
dos Estados Unidos, em 1960.

Este dado reflete uma outra situa-
ção desastrosa para o país: a questão 
da educação.

A entrada de novos investimentos 

no país não está só apenas limitada a 
reforma da previdência, pois o reflexo 
do baixo crescimento leva o país a 
um atraso tecnológico, o baixo nível 
educacional e baixa produtividade do 
operário brasileiro.

O investidor tem no mundo me-
lhores opções de investimento que o 
nosso país oferece.

No momento, a prioridade é a 
reforma da previdência para sanar a 
crise fiscal e uma das fontes de redu-
ção de desigualdade social.

No pacote da previdência é fun-
damental que o governo reveja a eli-
minação de subsídios e vantagens de 
rendas para as classes de renda mais 
alta e a reforma da Estado.

Ao lado da atual depressão eco-
nômica, metade das pessoas não tem 
carteira assinada e vai se aposentar. 
A educação continua deficiente e 
metade das moradias brasileiras 
continuam sem água tratada e sem 
o afastamento do esgoto e o lixo a 
céu aberto.

Diante desta situação como cons-
truir um crescimento inclusivo, ace-
lerado e sustentável!

Longe da sociedade entender este 
emaranhado de reformas.

E, “Ele” não sabe por que está 
preso!

Fábio Marcondes quer 
recuperar R$ 7 milhões 
com desafetação de 
terrenos e imóveis
Benefícios como desconto à vista e parcelamentos fazem parte 
de estratégia para atrair empresários; Lorena promete investir 
valor de negociações por meio de leilão em obras de infraestrutura

Rafaela Lourenço
Lorena

Em busca de reforçar os cofres 
públicos, a Prefeitura de Lorena 
encontrou nas áreas paralisadas 
uma alternativa para gerar renda 
e atrair empresas para o município. 
O prefeito Fábio Marcondes (sem 
partido) sancionou um projeto de 
sua autoria que o autoriza negociar 
esses locais por meio de leilões e 
reverter os investimentos em be-
nefícios para a população.

Aprovado no último dia 29 por 
12 votos favoráveis e três contrá-
rios (Pedro da Vila Brito-PTB, Elcio 
Vieira Junior-PV e Fábio Longui-
nho-PSD) e um ausente (Samuel 
de Melo-PTB), o projeto autoriza o 
Executivo desafetar imóveis de sua 
destinação de origem e aliená-los 
em favor de obras como drenagem, 
pavimentação e iluminação pública 
através de concorrência pública.

Segundo Marcondes, a gestão está 
há dois anos fazendo um inventário 
do patrimônio municipal, sendo 
levantadas 15 áreas entre imóveis 
e terrenos sem função social para 
a Prefeitura, mas de serventia para 
a população e empresários.

A exemplo da área adquirida em 
governos anteriores, um terreno 
às margens da rodovia Presidente 
Dutra de oito alqueires, equivalente 
a 195 mil metros quadrados, tem 
expectativa de recuperação por 
parte do município. A área, nego-
ciada ainda no governo de Paulo 
Neme (2005-2012), receberia um 
shopping com envolvimento de um 
grupo de Portugal, mas que não 
saiu do papel. Com a dívida como 
herança do antecessor, Marcondes 
explicou que em 2014 solicitou 
autorização da Câmara para fazer 
um parcelamento da dívida com o 
ex-proprietário da área, de apro-
ximadamente R$ 1,2 milhão, para 
construir um polo industrial.

Com as análises do extenso local 
foi constatado que a Prefeitura 
gastaria aproximadamente R$ 5 
milhões apenas com a terraplana-
gem, inviável segundo o prefeito. 
“O terreno passou a ser desinte-
ressante para a Prefeitura. Como 
que eu ia por R$ 5 milhões só na 

terraplanagem? Se uma indústria 
comprar no leilão, R$ 6 milhões 
para ela não é nada porque vão 
investir R$200 milhões numa fá-
brica, e a terraplanagem passa a 
ser 3% ou 4% de toda a construção”, 
comentou.

O chefe do Executivo contou 
ainda que o projeto de construção 
de uma avenida de acesso à área 
pela Curva do Carneiro (trecho da 
estrada Lorena-Guaratinguetá) está 
pronto e seria de responsabilida-
de da empresa em construí-la. “A 
primeira pauta do preço mínimo 
é atualizar o que pagamos. Se pa-
gou, em 2012, R$ 400 mil e deu 
um ‘tombo’ (sic) de R$1,2 milhão, 
a gente corrige os R$ 200 mil e o 
‘calote’ a gente atualiza só depois 
do projeto de lei, e chegamos num 
valor X. Vamos em um avaliador, e 
se o terreno estiver valendo mais, 
passa-se este, colocando no leilão 
o valor de mercado”.

A Prefeitura estima uma arre-
cadação de R$ 7 milhões com a 
venda das 15 áreas. O prefeito 
garantiu que o valor será investido 

na infraestrutura da cidade como a 
ampliação da iluminação pública, 
continuidade das pavimentações 
e principalmente as obras contra 
enchentes. “Não dá para termos 
mais enchentes, temos ainda pon-
tos críticos como na Vila Passos, 
a avenida Papa João 23 com a 
Targino (Vilela Nunes), a Góes 
Monteiro com a Osvaldo Aranha 
e a frente do Pronto Socorro. São 
pontos imediatos que vamos por 
recursos para solucionar”.

Em entrevista ao Atos no Rádio, 
na última quarta-feira, Marcondes 
destacou que três funcionários con-
cursados foram capacitados por 11 
meses para atuar especificamente 
nesta nova lei, e que já há interes-
sados em alguns locais. “Tem que 
ser atrativo também, uns 5% para 
quem pagar à vista, ou em quatro 
parcelas. Estamos montando ainda, 
agora que chegou a autorização da 
Câmara”.

Após a sanção da lei, o setor de 
Licitações fará a minuta de con-
corrência pública dos patrimônios 
elencados pela Prefeitura.

O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, que busca recursos para executar obras

Foto: Jéssica Dias

Área que deveria receber o shopping La Vida, em projeto do governo Paulo Neme, que deixou dívida milionária para atual governo

Foto: Arquivo Atos
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LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE DE
04 IMÓVEIS, DIA 30/05, ÀS 10H

Outros imóveis deste leilão: 01 PRÉDIO COMERCIAL EM GARAGUATATUBA,
01 TERRENO EM SUZANO E 01 TERRENO EM GUARULHOS.

ENVIE SEU LANCE EM UM DESTES IMÓVEIS OU CONHEÇA OUTROS LEILÕES EM WWW.SODRESANTORO.COM.BR
Local do leilão: Av. Brasil, 478, Jd. América, São Paulo, SP Pagamento: valor do arremate mais comissão de 5% do valor do arremate de 

comissão ao leiloeiro. Edital com condições de venda no site: www.sodresantoro.com.br. Efetuar o cadastramento prévio no site do Leiloeiro, 
conforme descrito no edital. Dados e valores, sujeitos à alterações até a data do leilão. Informações: 11 2464-6464, af@sodresantoro.com.br.

Otavio Lauro Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607.

TERRENO (DESOCUPADO) COM 511,00 m²
BAIRRO ALTO DA IGREJA EM CACHOEIRA PAULISTA/SP

Situado à Rua Padre Felipe esquina com a Rua Sete de Abril. Matr. 6.052 do RI local. Inscrição 
Municipal nº 02.056.0528.001. Obs.1:Regularizações, averbações, demolições e/ou encargos perante 
os órgãos públicos e/ou privados competentes relativos a eventuais divergências de área apuradas no 
local (construídas ou não), independentemente de já terem sido lançadas no IPTU e/ou averbadas no RI 
ou não, correrão por conta exclusiva do comprador. Obs.2: A torre contida no imóvel será retirada pela 
Vendedora, sendo certo que o comprador deverá se responsabilizar pelo destino que dará às demais 
instalações. Obs.3: Ficará a cargo do comprador atualização da atual denominação da Vendedora junto 
ao RI competente. DESOCUPADO (visitas deverão ser previamente agendadas com a Sra. Tatiana M. 
Fuoco, nos telefones (11).2185-5587/9.4374-9833). Lance Inicial: R$ 350.000,00.

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRE APARECIDO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de dezembro de 1984, residente e domiciliado na Rodovia Vereador Abel
Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-SP, filho de
DAVID RODRIGUES e MARIA HELENA DA SILVA RODRIGUES.
CRISTIANE JOCELY DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
serviços gerais, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de maio de 1985, residente e domiciliada na Rodovia
Vereador Abel Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-
SP, filha de BENEDITO MOREIRA DA SILVA e LUZIA DE GÓES SILVA. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO PEREIRA DUTRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Águas Vermelhas-MG, no dia 03 de setembro
de 1996, residente e domiciliado na Rua Iracema Pereira Resende nº 183, Castolira,
nesta cidade, filho de VALDETE PEREIRA DUTRA e ANA NERES DOS SANTOS.
ANA LUZ IZIDORO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de março de 2001, residente e domiciliada na Rua Iracema Pereira Resende nº
183, Castolira, nesta cidade, filha de JACOB DOS SANTOS e DIRCEIA MARIA
IZIDORO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCIEL ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 03 de setembro de 1986, residente e domiciliado na Rua Luiz Claudio dos
Santos, 23, Santa Cecília, Pindamonhangaba-SP, filho de NELSON DA SILVA e
MARIA CARDOSO DA SILVA.
ROSIANE BENTO DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de janeiro de 1982, residente e domiciliada na Avenida
Dr. Antonio Pinheiro Junior, Fazenda Instituto Agrônomico, nº 4009, Ponte Alta,
Pindamonhangaba-SP, filha de VICENTE RODRIGUES DE CAMARGO e IRACEMA
BENTO DE CAMARGO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL DE OLIVEIRA PAGLIUCA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Serra Negra-SP, no dia 15
de julho de 1993, residente e domiciliado na Praça Padre João de Faria Fialho nº 85,
aptº. 41, Centro, em Pindamonhagaba SP, filho de ANTONIO CARLOS PAGLIUCA e
LILIANE DE OLIVEIRA PAGLIUCA.
FERNANDA BIAJANTE, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Martinópolis-SP, no dia 09 de março de
1988, residente e domiciliada na Praça Padre João de Faria Fialho nº 85, aptº. 41,
Centro, em Pindamonhagaba SP, filha de JOSÉ APARECIDO BIAJANTE e HELENA
MARIA RAMOS BIAJANTE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO HÉBER CASTILHO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão soldador,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
18 de outubro de 1992, residente e domiciliado na Rua Vito Gallo, nº 115, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filho de ARI DE ALVARENGA MELO e MARIA
MADALENA DE CASTILHO MELO.
BRUNA DA SILVA MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Itajubá-MG, no dia 13 de agosto
de 1992, residente e domiciliada na Avenida Rui Barbosa, nº 777, Santa Rita,
Guaratinguetá-SP, filha de VICENTE CARLOS MARTINS e MARIA APARECIDA
MOISÉS DA SILVA MARTINS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE MATEUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia
28 de novembro de 1994, residente e domiciliado Rua Francisco Ivan Teixeira nº 118,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de ISAIAS ARAUJO DOS SANTOS e
SONIA REGINA DOS SANTOS.
GISELE ELIANE SANT´ANA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
junho de 1978, residente e domiciliada Rua Francisco Ivan Teixeira nº 118, Castolira,
em Pindamonhangaba SP, filha de DANIEL SANT´ANA e MARIA APARECIDA DE
LIMA SANT´ANA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO ALBINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
laboratório, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de março de 1987, residente e domiciliado na Rua José Carneiro
Salgado, nº 400, Jardim Imperial, Pindamonhangaba-SP, filho de LUIZ ALVES DE
OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA.
DIANA PAULA TURCI LEMES, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 20 de fevereiro de 1990, residente e domiciliada na  Rua do Cardoso n° 131, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filha de EDUARDO APARECIDO LEMES e MARIZA
APARECIDA TURCI LEMES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX ANGELO NEVES, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil
solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Guiricema-MG, no dia 30 de setembro de
1987, residente e domiciliado na Rua Igaratá, nº 100, Cidade Nova, Pindamonhangaba-
SP, filho de ANTÔNIO APARECIDO NEVES e NEUZA APARECIDA DA SILVA NEVES.
GISELY RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão secretária,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de junho de 1983, residente e domiciliada na Rua Dr.
Egnaldo Ramos, nº 74, Chácara da Galega, Pindamonhangaba-SP, filha de GERALDO
LANDIM DA SILVA e CLARISSE DE OLIVEIRA RODRIGUES LANDIM DA SILVA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de abril de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO POMBO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão desenvolvedor,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de março de 1995, residente e domiciliado Rua José Luiz de Souza nº 194,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO EDUARDO DE MOURA FREITAS
e MÁRCIA FABIANA POMBO DE FREITAS.
RAFAELE SALGADO FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
agosto de 1996, residente e domiciliada Rua José Luiz de Souza nº 194, Mombaça,
em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO ROGERIO DA FONSECA e APARECIDA
ROSELI SALGADO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  03 de maio de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS TIAGO MOTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
de prevenção de perdas, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Cruzeiro-SP, no dia 03 de setembro de 1993, residente e domiciliado à Rua Silvio
Cozzi, nº 85, Vila Verde, Pindamonhangaba-SP, filho de DOMINGOS ALEXANDRE
BARBOSA FERREIRA e ROSILAINE DA MOTA FERREIRA.
ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de agosto
de 2000, residente e domiciliada à Avenida Sidney Noel Pinto da Silva Junior, nº 68, nº
68, Vila Verde, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ FERREIRA NETO e ADRIANA
APARECIDA FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  30 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KELVIN MATHEUS SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
operador de injetora, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Santo
Anastácio-SP, no dia 20 de setembro de 1998, residente e domiciliado na Rua
Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba-SP, filho de MÁRCIO
APARECIDO NUNES DOS SANTOS e JANETE SILVA SANTOS.
JOYCE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
enfermagem, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia
24 de maio de 1999, residente e domiciliada na Rua Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba-SP, filha de ANTONIO JORGE FERREIRA DOS SANTOS e LUCIENE
VIEIRA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  02 de maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 027/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços 
especializados em roçada, capinagem, remoção e confecção de cercas, abertura 
de valas e desentupimento de bueiros, bocas de lobo e galerias das margens 
das estradas vicinais do município, conforme descrição constante do Termo 
de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA 
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA 
DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
28/05/2019, às 09:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio 
Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos 
interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.
br, ícone Portal da Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 06 de maio de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 025/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019

O Município de Silveiras-SP torna público a abertura da licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço global, objetivando a "Contratação de 
empresa especializada para a execução de Obra e Serviços de contenção 
na Estrada Vicinal do bairro dos Macacos, Km 16+250m, no município de 
Silveiras, com o fornecimento de material e mão de obra, em conformidade com 
Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico-Financeiro e Projeto" e demais descrições constantes no Termo de 
Referência–ANEXO I. Recebimento dos envelopes nº 01- DOCUMENTAÇÃO e 
nº 02 - PROPOSTA até as 8h30 horas do dia 31/05/2019. O início da abertura 
dos envelopes dar-se-á às 9h30 do dia 31/05/2019. Local: Sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, 
em Silveiras-SP. O Edital na íntegra à disposição dos interessados no sítio 
da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 06 de maio de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 026/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019

O Município de Silveiras-SP torna público a abertura da licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço global, objetivando a "Contratação de 
empresa para execução de serviços de: elaboração de Projeto de Urbanismo 
para o Conjunto Habitacional CDHU Silveiras, com execução de sondagem, 
elaboração dos Projetos Básicos, Executivos e de Aprovação, bem como, o 
Registro do Loteamento", em conformidade com o detalhamento do Termo de 
Referência (Anexo I).Recebimento dos envelopes nº 01- DOCUMENTAÇÃO e 
nº 02 - PROPOSTA até as 11h30 horas do dia 31/05/2019. O início da abertura 
dos envelopes dar-se-á às 14h do dia 31/05/2019. Local: Sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, 
em Silveiras-SP. O Edital na íntegra à disposição dos interessados no sítio 
da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 06 de maio de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Extravio de Documentos
Eu, José Renato Gilberti, RG 28.982.276-2 SSP/SP e CPF 299796448-26, me 
formei em Engenharia Química em Novembro de 2003 pela FAENQUIL, atual 
EEL-USP, e tive meu Diploma e Certificado de Conclusão do curso de Engenharia 
Química extraviados em mudança realizada em Abril de 2019, razão pela qual 
estou solicitando a emissão da 2a Via junto a secretaria da EEL-USP.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
CONTRATO Nº 80/2019 – PROC. Nº 2932/19 GPRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de supervisão 
clínico institucional para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e o Núcleo de Apoio 
à Família – NASF, que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato e na 
proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
PEDRO IVO FREITAS DE CARVALHO YAHN28548229861
CNPJ Nº: 30.356.856/0001-65
VALOR TOTAL: R$ 13.000,00 (treze mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
CONTRATO Nº 81/2019 – PROC. Nº 2937/19 GPRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de profissional especializado na prestação de serviço de 
capacitação da equipe de saúde, sobre prevenção de suicídio, avaliação, manejo e 
supervisão, numa perspectiva da saúde mental e da saúde pública, que serão prestados 
nas condições estabelecidas neste contrato e na proposta, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição.
EDIMAR OTAVIO BATISTA DA COSTA CPF Nº: 090.738.588-52
VALOR TOTAL: R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 82/2019 – PROC. Nº 3496/19 GPRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa responsável pela prestação de serviço artísticos 
do cantor Altemar Dutra Jr., cuja apresentação será realizada nas comemorações da 
Festa da Padroeira da Cidade, no dia 11 de agosto de 2019, que serão prestados nas 
condições estabelecidas neste contrato e na proposta, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.
JOÃO CARLOS VIEIRA MOURÃO GRAVAÇÕES ME CNPJ Nº: 07.093.140/0001-09
VALOR TOTAL: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 PROC. Nº 159/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de baterias automotivas novas para as necessidades da Secretaria de
Serviços Municipais, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: RICAR LUBE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME
CNPJ: 24.637.957/0001-01
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 09, 10, 11, 12.
VALOR TOTAL: R$ 19.911,10 (dezenove mil novecentos e onze reais e dez centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019 – PROC. 231/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Tomada de Preço acima referido, cujo objeto é a Aquisição de computadores
para atender a demanda exigida pelo CADÚNICO e o Programa Bolsa Família, definidas no
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADA: SUPRINET – SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ: 05.663.105/0001-44
VENCEDORA DO LOTE: 01.
VALOR TOTAL: R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais).

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 275/19-SUP; 2114/19- GPRO, 
com fundamento no Art. 25, inciso III da lei supracitada, cujo objeto consiste na Contratação 
da empresa responsável pela prestação de serviços artísticos do cantor Flávio Venturini, 
cuja apresentação será realizada na Festa da Padroeira da Cidade, no dia 15 de agosto 
de 2019, para contratação da seguinte empresa:
TRILHOS2 ARTE LTDA ME CNPJ Nº: 05.415.494/0001-99

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 248/19-SUP; 2932/19- GPRO, 
com fundamento no Art. 25, inciso II, C/C art. 13, incisos III e VI da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na Contratação de empresa responsável em prestação de serviço de 
supervisão clínico institucional para o Centro de Atenção Psicossocial-CAPS e o Núcleo de
Apoio à Família - NASF, para contratação da seguinte empresa:
PEDRO IVO FREITAS DE CARVALHO YAHN28548229861
CNPJ Nº: 30.356.856/0001-65

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 246/19-SUP; 2937/19- GPRO, 
com fundamento no Art. 25, inciso II, C/C art. 13, incisos III e VI da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na Contratação de profissional especializado na prestação de serviço de
capacitação da equipe de saúde, sobre prevenção de suicídio, avaliação, manejo e 
supervisão, numa perspectiva da saúde mental e da saúde pública, para contratação 
da seguinte empresa:
EDIMAR OTÁVIO BATISTA DA COSTA CPF Nº: 090.738.588-52



15 DE MAIO DE 20194

Prefeitura de Lorena volta a monitorar 
Rio Mandi com equipamento do Cemaden
Rios recebem atenção redobrada; cidade não registrou desastres durante o período de chuvas

Trabalho de 2018, que focou limpeza e desassoreamento do Rio Mandi; equipamento reimplantado vistoria fluxo pluvial e fluvial na cidade

Foto: Divulgação PML

Jéssica Dias
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
reativou na última semana 
a estação hidrológica do rio 
Mandi, no bairro Santa Edwi-
ges. A estação é formada por 

um equipamento instalado 
pelo Cemaden (Centro Na-
cional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres Na-
turais), que mostra dados 
pluviométricos, nível do 
rio (fluviometria) e também 
fornece imagens.

Foco de atenções da Pre-
feitura, os rios Mandi e 
Taboão são analisados sob 
risco de apresentar proble-
mas para o município, já que 
eles cortam a cidade e têm 
casas construídas em suas 
margens. O Mandi passa 

pelos bairros Novo Hori-
zonte, Vila Passos, Bairro 
da Cruz. Já o Taboão corta 
90% da Zona Urbana, desde 
o Novo Horizonte, onde fica 
a nascente, até desaguar no 
Rio Paraíba do Sul. Segundo 
o coordenador do Compdec 

(Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil), 
Luiz Fernando Romeiro, o 
período com maior índice 
de chuva é de novembro a 
março, mas no período de 
2018 para 2019 a cidade 
não teve problemas. “Nós 
tivemos sorte de não ter 
pegado nada significativo. 
Em outros anos já tivemos 
problemas do rio transbor-
dar naquele ponto entre Vila 
Geny e Santa Edwiges, só que 
não chegou atingir casas. 
Desde a criação do plano, 
não tivemos casos de ter 
que desocupar casas. Esse 
equipamento que recebemos 
é de monitoramento do mo-
mento de crise, que está para 
acontecer ou acontecendo, 
não é um dispositivo que vai 
fazer evitar”.

Entre novembro e dezem-
bro é feito um trabalho de 

desassoreamento nos rios da 
cidade. “Nesse período nós 
não tivemos tanto problema, 
mas nunca se sabe. Esse 
equipamento vem ajudar e 
muito porque nós ficamos 
de plantão, principalmente 
no período de chuvas”.

Com a reativação da es-
tação, Lorena soma nove 
equipamentos de monitora-
mento de chuvas, sendo três 
pluviômetros automáticos e 
seis semiautomáticos, todos 
instalados pelo Cemaden. 
De acordo com a Prefeitu-
ra, os equipamentos estão 
em GMT (horário de Gre-
enwich), ou seja, é preciso 
descontar três horas para 
se chegar ao fuso horário 
brasileiro. 

O morador pode conferir 
mais informações sobre o 
projeto no site defesacivil.
lorena.sp.gov.br.

Conjunto de 192 casas pelo CDHU entra na fase final em Potim
Com investimento de R$ 21 milhões, obra é retomada em 2020 no Vista Alegre; Vila Olívia também conta com unidades

Jéssica Dias
Potim

A Prefeitura de Potim entrou 
em fase final para a constru-
ção do CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano) no Vista Alegre. O 
projeto deve ser finalizado 
até novembro desse ano, com 
início das obras para 2020.

A cidade já conta com um 
empreendimento de casas 
populares com 299 unida-
des no bairro Vila Olívia. A 

expectativa para o próximo 
conjunto habitacional é de 
atender 192 famílias, com 
um convênio primário de 
R$ 21 milhões. Segundo o 
secretário de Planejamento 
e Meio Ambiente, Hiancem 
Teixeira, na última reunião 
foi definido detalhes das ruas, 
modalidade de pavimentação 
que será implantada e urba-
nização do local. “Estamos na 
etapa de execução do projeto 
de adequação junto à Cetesb 
(Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo) para 
atender essa exigência deles, 
porque o local tem várias 
nascentes. A gente tem que 
adequar o projeto em cima 
disso, respeitando todas as 
áreas e não degradando o 
lugar”, explicou.

A princípio, o convênio 
foi formalizado com 192 
unidades, podendo chegar 
até duzentas, dependendo da 
definição da Cetesb. A escolha 
das famílias para as moradias 
será feita pela Prefeitura por 

meio de cadastro social. “Nos 
governos antepassados já foi 
criada uma lista pela Assis-
tência Social dos moradores 
pré-cadastrados, só que essa 
lista será refeita. Será feita 
uma nova análise para ver 
se esses moradores ainda 
necessitam. O cadastro será 
encaminhado para o CDHU 
para análise e um sistema de 
entrevista com os vizinhos 
desses moradores para ver se 
realmente a pessoa precisa”.

A modalidade de contrata-

ção da empresa não será feita 
pela Prefeitura devido ao valor 
da licitação ser muito alta. A 
Prefeitura não tem corpo téc-

nico para essa finalidade de 
licitação. O CDHU dará o iní-
cio ao processo, que será por 
meio de ocorrência pública.


