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Isael rebate acusações de Ortiz Junior com 
dados sobre atendimento de taubateanos
Pinda registra alta demanda importada de pacientes de Taubaté; 
prefeito alfineta sistema de maternidade da cidade vizinha

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após ser alvo de duras crí-
ticas do prefeito de Tauba-
té, Ortiz Junior (PSDB), 
o chefe do Executivo de 
Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PR), divulgou 
na última quinta-feira um 

levantamento que apontou 
que o município também 
registrou uma alta demanda 
“importada” nos atendimen-
tos da saúde.

Isael chegou a ser cha-
mado de “cara de pau” pelo 
tucano, que afirmou que as 
unidades de Taubaté tive-
ram um aumento de 45% no 

número de atendimentos de 
pacientes da cidade vizinha.

No último dia 21, Or-
tiz Junior concedeu uma 
entrevista à Rádio Metro-
politana, onde reclamou 
que devido à má gestão do 
setor da Saúde de Pinda, os 
moradores estão buscando 
atendimento em Taubaté. 
Além de denominar como 
uma droga o funcionamen-
to do sistema de urgência 
e emergência do município 
vizinho, o tucano revelou 
que estuda mover uma 
ação de reparos de danos, 
para que Isael arque com 
as despesas dos pacientes 
pindamonhangabaenses.

No dia seguinte à entre-
vista, Taubaté divulgou um 
balanço que revelou que 
de maio a agosto, 1.463 
moradores de Pinda foram 
atendidos pelas suas uni-
dades de saúde. No mesmo 
período do ano passado, o 
número não ultrapassou 
1.009 atendimentos.

Em resposta às críticas 
de Ortiz Junior, Pinda di-
vulgou na última quinta-
-feira um levantamento 
feito pela empresa ABBC, 
que desde maio adminis-
tra o Pronto Socorro, que 

apontou que o número de 
taubateanos atendidos na 
cidade também é alto. Os 
dados revelam que o Pronto 
Socorro recebe em média 
150 taubateanos por mês, 
apenas 25 a menos do que 
o balanço de Taubaté afirma 
atender em seu Pronto So-
corro e nas UPA’s (Unidade 
de Pronto Atendimento).

Isael ressaltou que é nor-
mal o fluxo de pacientes 
entre os municípios vizi-
nhos, já que o atendimento 
pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde) é universal. “Nós 
também atendemos bastan-
te taubateanos, e não recu-
samos atendimentos aos 
taubateanos, pelo contrário, 
como médico eu aprendi 
que devemos atender a to-
dos independente de onde 
sejam”, afirmou o prefeito. 

O balanço de Pinda de-
monstrou que desde maio, 
o Pronto Socorro atendeu 
2.115 moradores de outras 
cidades, sendo 35,2% de 
taubateanos, que totalizam 
747 dos atendidos. As espe-
cialidades que tiveram mais 
pacientes “importados” de 
Taubaté foram de generalis-
ta (367) e obstetrícia (336).

Apenas na maternidade, o 

Isael Domingues, que rebateu as acusações feitas sobre saúde publica

O prefeito de Taubaté Ortiz Junior, que não poupou críticas à Pinda
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índice de taubateanos que 
recorreram a saúde pública 
em Pinda significa 57,24% 
do total de atendimentos 
importados.

Isael  enfat izou ainda 
que diversas gestantes de 
Taubaté procuram Pinda 
para terem seus filhos. 
A taxa de nascimento de 
taubateanos representa 

30% dos partos feitos pela 
Santa Casa de Pinda. “Va-
mos dar total assistência 
e acolhimento a todos que 
necessitarem da saúde 
pública de Pinda, especial-
mente na maternidade, que 
é uma de nossas referên-
cias, e por outro lado, uma 
das deficiências de algumas 
cidades”, alfinetou.

REGULARIZAÇÃO APROVADA  Depois de causar indecisão e polêmica em Cachoeira Paulista, um projeto 
do Executivo que regulariza o loteamento CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), no Jardim 
Trabalhista, foi aprovado por unanimidade, na última semana. A Prefeitura iniciou a demarcação dos lotes para a 
distribuição igualitária aos moradores. A proposta, que dispõe sobre a desafetação da área institucional, promete dar 
mais segurança e condições de vida para as mais de quarenta famílias que moram nesta área clandestina. Pág. 8
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Lorena firma 
parceria para 
evitar furtos em 
unidade saúde

O prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes (PSDB), parti-
cipou de uma reunião, na 
última semana, com cerca de 
trezentos moradores do Hor-
to Florestal para discutirem 
a situação do ESF (Estratégia 
de Saúde da Família), fecha-
da no mês passado após ser 
duas vezes alvo de ladrões. 
Para evitar novos ataques a 
unidade, o Município firmou 
uma parceria com a Sabhor 
(Sociedade dos Amigos do 
Bairro do Horto) para que 
o local seja vigiado durante 
a noite.
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Pinda lança 
chamamento 
para entidades

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançou na última 
segunda-feira o edital de 
chamamento público para 
as entidades sociais que 
buscam receber repasses 
em 2018.

Fiscalização 
de veículos 
escolares na 
mira de Pinda

A Polícia Militar e a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
firmaram, na última semana, 
uma parceria para inten-
sificar a fiscalização sobre 
os veículos escolares que 
circulam no município. Além 
de multar os motoristas que 
estão desrespeitando a lei, 
a iniciativa busca garantir 
uma maior segurança às 
crianças e adolescentes. De 
acordo com o Executivo, 
na última semana diversas 
vans e ônibus escolares 
que trafegam pela região 
do Ribeirão Grande foram 
vistoriadas. 

Presa com três 
quilos de pasta 
base de cocaína 
em Lorena

Mulher de 31 anos é fla-
grada com três quilos de 
pasta base de cocaína, em 
Lorena.
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Pichações continuam a deixar mais feio o visual da cidade; 

Lei proíbe pichadores 
de disputar concursos 
em Guaratinguetá
Projeto sancionado determina 
detenção de seis meses a um 
ano para atos contra patrimônios 
históricos do município

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A lei de combate a pi-
chação existe em todo o 
país, mas em Guaratinguetá, 
quem for flagrado pichando, 
além de ser autuado e ter 
que pagar uma multa, não 
poderá se inscrever em con-
cursos públicos municipais 
por cinco anos. O projeto de 
lei é de autoria do vereador 
Marcelo Augusto, o Marce-
linho da Santa Casa (PSD), 
e foi sancionado no fim do 
último mês pelo prefeito 
Marcus Soliva (PSB).

Os constantes atos de 
pichação na cidade, em es-
pecial da região central, 
fizeram com que moradores 
procurassem os vereadores 
para reclamar sobre a situa-
ção. “A gente propôs essa lei 
a pedido de várias pessoas 
que passam por esse pro-
blema. Existe a lei federal, 
mas aqui em Guaratinguetá 
se trata mais das sansões 
administrativas”, explicou o 
autor da proposta.

A lei federal contra a pi-
chação prevê pena de seis 
meses a um ano de deten-
ção, além de multa, a quem 
for flagrado pichando mo-
numentos ou patrimônios 
tombados, devido ao valor 
artístico, arqueológico ou 
histórico.

Em junho deste ano, o Mu-

seu Conselheiro Rodrigues 
Alves foi reaberto após oito 
anos. Considerado patrimô-
nio histórico tombado pelo 
Condephaat (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado de São 
Paulo), o casarão mal foi 
aberto a visitação e já foi pi-
chado. “O Museu Rodrigues 
Alves já está com a lateral 
pichada. O centro é a área 
mais crítica de um modo ge-
ral, escritórios de advocacia, 
lojas e casas já foram picha-
das. Mas na periferia, nos 
bairros, também tem muita 
pichação. São reclamações 
contundentes”, ressaltou.

Com a sanção, quem for 
flagrado pichando na cidade 
será autuado, poderá ficar 
detido de seis meses a um 
ano, terá que pagar uma 
multa com valor definido 
de acordo com a gravidade 
do ato e também ficará im-
possibilitado de se inscrever 
em concursos públicos da 
Prefeitura de Guaratinguetá, 
do Saeg e da Codesg.

“O conteúdo maior será 
não poder prestar serviço 
público, isso é constrange-
dor. Quem sabe assim con-
seguimos coibir esses atos”, 
concluiu o vereador.

Grafites continuam per-
mitidos desde que sejam 
previamente autorizados 
pelo Executivo.

Foto: Arquivo Atos
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Polícia Militar de Pinda trabalha na vistoria em ônibus escolar

Prefeitura e PM 
firmam parceria 
para fiscalização de 
veículos escolares
Região do Ribeirão Grande recebe 
primeira etapa da ação; medida 
tenta garantir maior segurança

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

A Polícia Militar e a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
firmaram, na última semana, 
uma parceria para inten-
sificar a fiscalização sobre 
os veículos escolares que 
circulam no município. Além 
de multar os motoristas que 
estão desrespeitando a lei, 
a iniciativa busca garantir 
uma maior segurança às 
crianças e adolescentes.

De acordo com o Exe-
cutivo, na última semana 
diversas vans e ônibus es-
colares que trafegam pela 
região do Ribeirão Grande 
foram vistoriadas. Além de 
checarem as documentações 
dos condutores e veículos, 
os policiais militares ve-
rificaram a situação dos 
equipamentos de segurança. 
Já os agentes da Prefeitura 
fiscalizaram os documentos 
e procedimentos municipais 
exigidos dos monitores e 

condutores como planilhas 
de contatos dos alunos, lis-
tas de presença, uniforme e 
crachás. Não foi encontrada 
nenhuma irregularidade nos 
automóveis.

O diretor de Educação, 
Carlos José Lemes, ressaltou 
a importância da ação.

“É muito importante essa 
fiscalização para sabermos 
se as ações que o setor vem 
desenvolvendo estão sendo 
colocadas em prática pela 
empresa prestadora do servi-
ço, assim podendo garantir a 
qualidade do transporte aos 
nossos alunos”.

Lemes explicou ainda que 
o projeto será executado du-
rante todo o período letivo 
do ano, e pretende fiscalizar 
os automóveis que trafegam 
por todos os bairros.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da Polícia Militar 
sobre a parceria, mas não re-
cebeu nenhuma resposta até 
o fechamento desta edição.

Foto: Divulgação

Pindamonhangaba 
lança chamamento 
para entidades sociais

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançou na última 
segunda-feira o edital de cha-
mamento público para as 
entidades sociais que buscam 
receber repasses em 2018. 
O regulamento está dispo-
nibilizado no site oficial do 
Município.

De acordo com o Executivo, 
as instituições filantrópicas 

tem até o próximo dia 31 para 
se inscreverem.

Após avaliarem as propostas 
de trabalho de cada entidade, a 
Prefeitura revelará as contem-
pladas em 17 de novembro. Já 
a publicação e homologação 
da classificação final será 
publicada até 1 de dezembro. 

O prefeito Isael Domingues 
(PR) garantiu que processo 
de seleção das entidades será 
mais transparente e ético atra-
vés do chamamento público.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2017 
PROC. Nº 413/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Prestação de serviços bancários 
de gerenciamento e processamento 
da folha de pagamento dos servidores 
públicos municipais ativos e inativos, 
temporários e estatutários, pensionistas 
civis, pensionista judicial e contratados 
em caráter emergencial da administração 
direta do Município de Lorena
CONTRATADA: ITAÚ UNIBANCO S/A
CNPJ:60.701.190/0001-04
VALOR TOTAL: R$ 2.715.000,00 (Dois 
milhões setecentos e quinze mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2017.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Correção: PROC. Nº 3592/17

O Município de Lorena-SP torna público 
a Correção da data de publicação do 
Processo Licitatório, cujo objeto é a 
prestação de serviços de publicidade 
legal de todos os atos de interesse 
da Contratante, pelo sistema on line, 
nos respectivos cadernos do Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, onde 
lê-se “05/06/2017”, leia-se “05/07/2017”. 
O restante permanecerá o mesmo. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2017 – 
PROC. 401/2017

O Município de Lorena-SP torna público 
que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento do Pregão Presencial 
acima referido, cujo objeto é aquisição de 
veículos para atender as necessidades 
da secretaria municipal de saúde, o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: TOTAL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 
03.269.296/0001-39 vencedora dos 
itens:1, no valor total de R$ 241.709,01 
(duzentos e quarenta e um mil, setecentos 
e nove reais e um centavos)
EMPRESA:  S&W MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 
15.3690.569/0001-35, vencedora dos 
itens: 2, no valor total de R$84.288,00 
(oitenta e quatro mil duzentos e oitenta 
e oito reais)

Anote aí!!!
os telefones da central

de redação do ATOS:

3301-5005
3152-2148
‘é só ligar...’

Presa com três 
quilos de pasta 
base de cocaína 
em Lorena

A Polícia Militar pren-
deu, na manhã da última 
segunda-feira, uma mulher 
de 31 anos flagrada com 
três quilos de pasta base de 
cocaína, em Lorena.

De acordo com a Polícia 
Militar, uma denúncia anô-
nima apontou que a droga 
estava armazenada em uma 
casa na rua Maria Bissoli 
Campos, no Santo Antônio. 
Ao chegarem ao local, os 
policiais se deparam com a 
suspeita na porta do imóvel.

Além do entorpecente, 
foram apreendidas uma ba-
lança de precisão e 14 mil 
cápsulas vazias, utilizadas 
para armazenar a cocaína.

A criminosa foi presa em 
flagrante por tráfico de dro-
gas, e aguarda transferência 
para algum presidio femini-
no da região, onde ficará à 
disposição da Justiça.
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Lorena firma 
parceria para 
evitar furtos em 
unidade saúde
Fechada após invasão, ESF deve 
ser reaberta; prédio teve parte 
elétrica danificada por bandidos

Foto: Colaboração

A reunião entre o prefeito Fábio Marcondes e os moradores do Horto

Lucas Barbosa
Lorena

O prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes (PSDB), parti-
cipou de uma reunião, na 
última semana, com cerca de 
trezentos moradores do Hor-
to Florestal para discutirem 
a situação do ESF (Estratégia 
de Saúde da Família), fecha-
da no mês passado após ser 
duas vezes alvo de ladrões. 
Para evitar novos ataques a 
unidade, o Município firmou 
uma parceria com a Sabhor 
(Sociedade dos Amigos do 
Bairro do Horto) para que 
o local seja vigiado durante 
a noite.

Na madrugada do feriado 
de 7 de Setembro, crimino-
sos furtaram toda a fiação 
elétrica da ESF do Horto 
Florestal, impossibilitando 
o funcionamento do prédio, 
que contava com mais de 
três mil pacientes cadastra-
dos e que realiza cerca de 
quatrocentos atendimentos 
mensais.

Nove dias depois do pri-
meiro furto, bandidos in-
vadiram novamente o lo-
cal e roubaram caixas dos 
disjuntores e da entrada do 
poste padrão de energia, 
comprometendo até mesmo 
os cabos de energia da EDP 
Bandeirante.

Sem condições de operar, 
a unidade foi fechada no úl-
timo dia 18 e seus profissio-
nais foram transferidos para 
a Unidade Básica de Saúde 
do Vila Nunes, encarregada 
de atender os pacientes do 
Horto Florestal. 

Na última quinta-feira, o 
chefe do Executivo e a se-
cretária de Saúde, Imaculada 
Conceição, se reuniram com 
famílias do Horto Florestal 
e membros do Sabhor para 
definirem o futuro da unida-
de. “Foi uma reunião muito 
proveitosa e que serviu para 
sensibilizarmos estas famí-
lias sobre a necessidade uma 
parceria para preservarmos 
esta ESF. Os moradores e a 
associação de bairro se com-
prometeram a nos ajudar 
na vigilância desta unidade, 
principalmente na madruga-
da”, explicou Imaculada.

A secretária de Saúde reve-
lou a previsão da data para 
o retorno do atendimento 
no prédio. “A Prefeitura já 
iniciou o processo licitatório 
para a compra das novas 
peças do sistema elétrico, 
mas ainda não foi definido 
o custo. Nossa expectativa 
é que a ESF do Horto volte 
a atender a população a 
partir do próximo dia 12. 
Contaremos com o apoio 
da população para que não 
sejam mais registrados atos 
de vandalismo nesta unidade 
tão importante”.

O Executivo estuda ainda 
a realização de obras de 
adequação no prédio, para 
que ele tenha estrutura 
para abrigar um vigilante, 
que ficará encarregado pela 
segurança do local. 

A reportagem do Jornal 
Atos tentou contato com o 
presidente do Sabhor, José 
de Oliveira, mas ele não foi 
localizado para comentar 
o caso.
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PM de Pinda 
prende jovem em 
flagrante com doze 
gramas de crack

Polícia de Lorena 
apreende adolescente 
e mulher com cocaína

Um jovem de 19 anos foi 
preso, na madrugada da úl-
tima segunda-feira, após ser 
flagrado traficando crack em 
Pindamonhangaba.

Segundo a Polícia Militar, 
o criminoso foi abordado por 
uma equipe que patrulhava 
o bairro Castolira. Com o ra-

A Polícia Militar prendeu 
uma mulher e apreendeu um 
adolescente por tráfico de 
drogas, na tarde da última 
segunda-feira, no Parque das 
Rodovias, em Lorena. 

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava o bairro 
quando desconfiou da atitu-
de de um menor de idade, de 

paz foram apreendidas cerca 
de doze gramas de crack e 
uma quantidade de dinheiro, 
possivelmente proveniente 
da venda de entorpecentes.

O criminoso foi preso em 
flagrante por tráfico de dro-
gas, e recolhido à Cadeia Pú-
blica de Pindamonhangaba.

15 anos, que estava agacha-
do e mexendo no chão da rua 
Domingos Adolpho Vilella. 
No local, onde uma mulher 
de 31 anos também foi abor-
dada, foram localizadas 14 
cápsulas de cocaína e uma 
quantia de R$ 130. A dupla 
foi aprendida e permanece à 
disposição da Justiça.

Lanchonete é alvo de 
assaltante em Guará

Funcionários de uma lan-
chonete viveram momentos de 
tensão durante um assalto na 
noite da última segunda-feira, 
em Guaratinguetá.

Segundo o boletim de ocor-
rência, um criminoso armado 
invadiu o estabelecimento 
comercial, localizado na rua 
Coronel Pires, no Campo do 
Galvão, e obrigou a atendente 

entregar todo o dinheiro do 
caixa. 

Na sequência, o assaltante 
fugiu de bicicleta do local. A 
Polícia Militar chegou a reali-
zar busca na região, mas não 
obteve sucesso.

Um boletim de ocorrência 
foi registrado, mas até o fecha-
mento desta edição o bandido 
não havia sido preso.
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Sacrário furtado de igreja
é encontrado em Aparecida
Crime chocou moradores do bairro São Roque; 
Polícia Civil recupera objeto em menos de 24 horas

Vistoria de material recuperado após roubo da igreja de São Paulo Apóstolo, que assustou moradores

Rafael Rodrigues
Aparecida

Em menos de 24 horas, 
o sacrário da igreja de São 
Paulo Apóstolo, no Jardim 
São Paulo em Aparecida, 
furtado na madrugada da 
última segunda-feira (2), foi 
encontrado pela Polícia Civil. 
Os fiéis da Paróquia de São 
Roque ficaram chocados com 
o crime.

O objeto furtado é con-
siderado importante pelos 

católicos. É nele que se guar-
dam objetos sagrados como a 
hóstia consagrada, que para os 
católicos representa o Corpo 
de Cristo.

Nas redes sociais, pessoas 
ligadas à Igreja garantiram 
que o sacrário foi recuperado, 
mas que estava danificado. De 
acordo com as informações 
preliminares, uma pessoa ha-
via sido detida na tarde desta 
terça-feira (3), e prestado 
esclarecimentos.

Antes de encontrar o sacrá-

rio, durante entrevista à Rádio 
Aparecida, o padre Renan 
Rangel, pároco da comunida-
de de São Roque, se mostrou 
chocado com o crime. Ele con-
tou que moradores notaram o 
furto quando passaram pela 
porta da igreja, na manhã da 
última segunda-feira. “Por vol-
ta das 7h15 da manhã, duas 
senhoras passando pela sede 
perceberam a porta aberta. 
Uma delas, coordenadora da 
comunidade, entrou na igreja 
e percebeu que o local tinha 
sido invadido”. 

O religioso disse ainda que 
uma das testemunhas come-
çou a verificar se havia danos 
ou algo faltando, e a única 
coisa que se deu falta, foi o 
sacrário. “Não levaram mais 
nada, só mesmo o sacrário da 
igreja”, contou. 

Uma missa em desagravo 
ao ato reuniu um grupo de 
moradores do bairro. No sá-
bado outra celebração será 
realizada às 20h, na igreja, 
para reconduzir o sacrário 
ao templo.

Foto: Divulgação

24 horas após crime, objetos levados haviam sido encontrados

Foto: Divulgação
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APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 
2017. 1. DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 19 de julho de 2017, às 14:00 horas, no escritório administra-
tivo da Apolo Tubulars S.A. (“Companhia”) localizado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Rua do Passeio, 70, 9o andar. 2. PUBLICAÇÕES: (i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Finan-
ceiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados das 
respectivas Notas Explicativas, foram publicados no Jornal Atos de Lorena, no dia 4 de junho de 2016, bem 
como no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 4 de junho de 2016, nas páginas 14/15 e 16/17/18/19, 
respectivamente; e (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados das respectivas Notas Explicativas 
e do Relatório dos auditores independentes da BDO RCS Auditores Independentes SS (“BDO”) foram publica-
dos no Jornal Atos de Lorena, no dia 23 de maio de 2017, bem como no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
no dia 23 de maio de 2017, nas páginas 2/3 e 8/9/10/11, respectivamente. 3. MESA: Sr. Roberto Augusto No-
gueira de Pary, como Presidente, e Sr. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares, como Secretário. 4. CONVO-
CAÇÃO E PRESENÇA: presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia 
conforme indicado no Anexo I à ata desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme assinaturas 
apostas no livro societário respectivo, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, 
§4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Também 
compareceram o Sr. Wilson Rosa Cordeiro, Diretor da Companhia e a Sra. Juciele Stoinski, auditora indepen-
dente membro da BDO RCS Auditores Independentes SS. 5. ORDEM DO DIA: Em sede de Assembleia Geral 
Ordinária: (i) deliberar sobre a lavratura da ata desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na forma de 
sumário, nos termos do Artigo 130, §1°, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) com relação ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2015 (a) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demons-
trações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Audi-
tores Independentes preparados pela KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) , e (b) aprovar a proposta para 
a destinação do lucro líquido da Companhia; e (iii) com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2016, (a) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Com-
panhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes prepara-
do pela BDO, e (b) aprovar a proposta para a destinação do lucro líquido da Companhia. Em sede de Assem-
bleia Geral Extraordinária: (i) ratificar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para 
o exercício social de 2016; e (ii) fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o 
exercício social de 2017. 6. DELIBERAÇÕES: instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e, após 
discussão das matérias, as acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos: Em sede de As-
sembleia Geral Ordinária: (i) aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a lavratura da ata desta Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1°, da Lei das Socieda-
des por Ações; (ii) com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 (a) aprovar, sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, o Relatório da Administração, que fica arquivado na sede da Companhia, (b) 
aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas 
das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes preparado pela KPMG, que fi-
cam arquivados na sede da Companhia, e (c) aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a proposta da 
administração de destinação do lucro líquido no valor total de R$16.270.944,36 (dezesseis milhões, duzentos e 
setenta mil, novecentos e quarenta e quatro Reais e trinta e seis centavos) (que leva em consideração a amorti-
zação do prejuízo acumulado da Companhia no valor de R$1.228.727,27 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, 
setecentos e vinte e sete Reais e vinte e sete centavos), nos termos do Artigo 189 da Lei das Sociedades por 
Ações da seguinte forma: (c.1) R$813.547,22 (oitocentos e treze mil, quinhentos e quarenta e sete Reais e vinte 
e dois centavos) para a constituição da reserva legal da Companhia, nos termos do Artigo 193 da Lei das Socie-
dades por Ações, (c.2) R$15.457.397,14 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e no-
venta e sete Reais e quatorze centavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, sendo 
que (c.2.1) R$9.388.000,00 (nove milhões, trezentos e oitenta e oito mil Reais) foram pagos às acionistas da 
Companhia a título de juros sobre capital próprio, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administra-
ção da Companhia realizada em 29 de dezembro de 2015, que compreendeu o valor de R$3.864.349,29 (três 
milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove Reais e vinte e nove centavos) como 
dividendos obrigatórios, nos termos do Artigo 9, §7, da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme al-
terada, e (c.2.2) R$6.069.397,14 (seis milhões, sessenta e nove mil, trezentos e noventa e sete Reais e quatorze 
centavos) são ora distribuídos a título de dividendos adicionais às acionistas da Companhia, a serem pagos até 
31 de julho de 2017; e (iii) com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 (a) aprovar o 
Relatório da Administração com a ressalva de que (a.1) o Relatório da Administração seja retificado pela admi-
nistração da Companhia para que a frase “A partir do término do ‘Sales & Marketing Agreement’ -que a impediam 
de comercializar seus produtos no mercado Americano-, em outubro de 2016, foram empreendidos esforços na 
captação de novos clientes no mercado americano, notadamente para tubos OCTG, segmento no qual a Apolo 
é mais competitiva.” passe a ter a seguinte nova redação “Foram empreendidos esforços na captação de novos 
clientes no mercado americano, notadamente para tubos OCTG, segmento no qual a Apolo é mais competitiva.”, 
(a.2) o Relatório da Administração seja retificado pela administração da Companhia para que a frase “Comple-
mentando as informações sobre o processo n° 5030883-80.2016.4.04.7000/PR, contra o administrador da com-
panhia, acima mencionado, em 8 de março de 2017, em sentença proferida pelo Exmo. Juiz titular da 13a Vara 
Federal de Curitiba, Dr. Sergio Fernando Moro, o diretor da companhia foi absolvido de todas as acusações a ele 
imputadas. Neste momento a cia. aguarda o trânsito em julgado da referida decisão.” passe a ter a seguinte nova 
redação “Complementando as informações sobre o processo n° 5030883-80.2016.4.04.7000/PR, contra o admi-
nistrador da companhia, acima mencionado, em 8 de março de 2017, em sentença proferida pelo Exmo. Juiz 
titular da 13a Vara Federal de Curitiba, Dr. Sergio Fernando Moro, o diretor da companhia foi absolvido de todas 
as acusações a ele imputadas. O Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação contra tal sentença de 
absolvição e, em 19 de julho de 2017, as partes estão aguardando a decisão judicial relacionada ao recurso de 
apelação interposto pelo Ministério Público Federal.”, e (a.3) o Relatório da Administração devidamente retifica-
do conforme os itens “(a.1)” e “(a.2)” acima seja republicado nos termos da Lei das Sociedades por Ações em 
até 30 (trinta) dias contados da presente data, (b) aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as Demons-
trações Financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Audi-
tores Independentes preparado pela BDO, e que ficam arquivados na sede da Companhia, e (c) aprovar, sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, a proposta da administração de destinação do lucro líquido no valor total de 
R$24.209.454,99 (vinte e quatro milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro Reais e no-
venta e nove centavos) da seguinte forma: (c.1) R$1.210.472,75 (um milhão, duzentos e dez mil, quatrocentos 
e setenta e dois Reais e setenta e cinco centavos) para a constituição da reserva legal da Companhia, nos ter-
mos do Artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, (c.2) R$22.998.982,24 (vinte e dois milhões, novecentos e 
noventa e oito mil, novecentos e oitenta e dois Reais e vinte e quatro centavos) para o pagamento de dividendos 
aos acionistas da Companhia, sendo que (c.2.1) R$5.749.745,56 (cinco milhões, setecentos e quarenta e nove 
mil, setecentos e quarenta e cinco Reais e cinquenta e seis centavos) são ora distribuídos a título de dividendos 
obrigatórios às acionistas da Companhia, a serem pagos até 31 de julho de 2017, e (c.2.2) R$17.249.236,68 
(dezessete milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e seis Reais e sessenta e oito centavos) 
são ora distribuídos a título de dividendos adicionais às acionistas da Companhia, a serem pagos até 31 de julho 
de 2017. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a 
ratificação da fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social 
de 2016 em até R$4.000.000,00 (quatro milhões de Reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar e 
aprovar a distribuição dessa verba entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Compa-
nhia, em reunião do Conselho de Administração; e (ii) aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a fixação 
da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 em até 
R$4.000.000,00 (quatro milhões de Reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar e aprovar a distri-
buição dessa verba entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, em reunião 
do Conselho de Administração. 7. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, da qual foi lavrada a 
presente ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e 
aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2017. A presente é cópia fiel da 
Ata lavrada no livro próprio da Companhia, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 19 de julho de 
2017. Roberto Augusto Nogueira de Pary - Presidente da Assembleia; Cesar Augusto Peixoto de Castro 
Palhares - Secretário da Assembleia. Jucesp. Certifico o registro sob o nº 426.328/17-6 em 20/09/2017. Flávia 
R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara
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Vereadores aprovam regularização de 
núcleo do CDHU em Cachoeira Paulista
Loteamento irregular é demarcado para doação; benefício é para residentes em área clandestina

Foto: Jéssica Dias

Área do CDHU em Cachoeira passa por processo de regularização; famílias devem sair de moradias clandestinas no Jardim Trabalhista

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Depois de causar indecisão 
e polêmica em Cachoeira 
Paulista, um projeto do Exe-
cutivo que regulariza o lote-
amento CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano), no Jardim 
Trabalhista, foi aprovado 
por unanimidade, na última 
semana. A Prefeitura iniciou 
a demarcação dos lotes para 
a distribuição igualitária aos 
moradores.

A proposta, que dispõe 
sobre a desafetação da área 
institucional, promete dar 
mais segurança e condições 
de vida para as mais de qua-
renta famílias que moram 
nesta área clandestina.

De acordo com a Prefeitu-
ra, os moradores estão no 
local desde 2011, e com o 
crescimento das ocupações e 
vendas irregulares, a situação 
saiu do controle da adminis-
tração pública a ponto de não 
ter mais a possibilidade de 
desfazer o loteamento. Desta 
forma, o Executivo, através 
da Lei Federal 13.465/2017 
optou pela desafetação da 
área (ato de tornar-se um 
bem público apropriável). 
A lei permite a desafetação 
tanto de áreas institucionais 
em situações parecidas a do 
CDHU, quanto de APP’s (Áre-
as de Proteção Permanentes).

O Serviço Social da Pre-
feitura está cadastrando as 
famílias que lá residem com 
todos os documentos que 
comprovem o tempo de mo-
radia.  A intenção é regulari-
zar o núcleo para as famílias 

já existentes, e não abrir 
oportunidade para outras.

A Prefeitura afirmou que o 
local vai precisar de investi-
mentos para implantar uma 
reserva de área verde, uma 

área de lazer como praça e 
parque infantil e um centro 
comunitário, o que requer 
planejamento em relação 
ao espaço, assim como a 
construção das casas.

O trabalho de demarcação 
dos lotes teve início nesta 
semana. O sistema requer 
urgência, assim como a 
agilidade para a instalação 
de energia elétrica e todo o 

saneamento básico, devido 
ao despejo de lixo no núcleo.

Algumas casas são com-
postas por um ou dois cô-
modos. Há casos de pessoas 
morando em contêineres 

que não chegam a 3m². 
Com a situação precária, a 
intenção da Prefeitura não 
é apenas individualizar os 
lotes e doá-los, mas sim fazer 
um estudo da extensão do 
terreno, para futuramente 
trazer investimentos como 
programas do governo fe-
deral, a exemplo do Minha 
Casa Minha vida.

As famílias beneficiadas 
com os lotes passarão por 
uma análise criteriosa, que 
já teve início no bairro, 
com prioridade às reais 
necessidades como ter uma 
situação financeira precária, 
e que necessariamente não 
possuam outro terreno ou 
residência em seu nome. 
Quem não passar pelo aten-
dimento in loco deve ir até o 
Serviço Social da Prefeitura 
e procurar pela diretora do 
departamento Adila Marlene 
Farias, responsável pelo este 
serviço. Os interessados de-
vem levar seus documentos 
pessoais, principalmente os 
que comprovam a renda e 
a aquisição do imóvel, de 
segunda a sexta-feira, das 
12h às 17h.

Segundo o setor Jurídico, 
a Prefeitura está realizando 
um trabalho de regulariza-
ção de todos os bairros e nú-
cleos irregulares da cidade, 
e também um levantamento 
paralelo de terrenos aban-
donados do Município, para 
evitar possíveis invasões.

O estudo completo sobre 
a regularização fundiária 
realizada pelo setor está 
disponível para prefeituras 
vizinhas e interessados em 
processos similares.

Guaratinguetá tem 30 cursos 
gratuitos com inscrições abertas

Da Redação 
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá está disponibilizando 
cursos profissionalizantes 
gratuitos em parceria com 
o Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial). 
As inscrições começaram no 
último dia 28 e segue até a 
próxima sexta-feira, e devem 
ser feitas na sede do Qualifica 
Guará. A previsão é de que as 
aulas começam na segunda 
semana de outubro.

São trinta cursos como ho-
telaria, manutenção e admi-
nistração, aperfeiçoamento 
em artesanato, cabeleireiros 
e maquiadores com carga 
horária de 160 horas.

Para se inscrever é ne-
cessário possuir o ensino 
fundamental completo e 
comparecer ao Qualifica 
Guará, à rua Santa Clara, nº 
301, no Bairro Campinho, 
com uma cópia do RG, CPF, 
comprovante de endereço e 
de escolaridade.

Para mais informações so-
bre os cursos, o interessado 
pode encontrar no site da 
Prefeitura, guaratingueta.
sp.gov.br.


