
GUARÁ MAIS SEGURA...  Buscando reforçar o combate à criminalidade 
em Guaratinguetá, a Prefeitura abriu na última semana o processo licitatório para 
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Base Comunitária na praça Conselheiro Rodrigues Alves; comando da PM deve participar de sessão especial para debater segurança

Foto: Arquivo Atos

Câmara de Guará quer ouvir Saeg e PM
Sessões especiais devem abordar falhas no abastecimento de água e ações para reforçar a segurança

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A sucessão de problemas 
no abastecimento de água 
e o aumento dos índices 
de criminalidade em Gua-
ratinguetá levaram a Câ-
mara Municipal a aprovar 
requerimentos que pedem 
audiências com a Saeg (Com-
panhia de Água, Esgoto e 
Resíduos) e a Polícia Militar. 
O presidente da Saeg, Renato 
Valentim, será questionado 
sobre as interrupções na 
distribuição, intensificadas 
no último mês. Já a PM deve 
responder sobre o início 
alarmante de ano, em que 
o município registrou nove 
homicídios com dez vítimas 
entre janeiro e março.

Desde o ano passado as 
reclamações sobre falhas no 
abastecimento de água em 
Guaratinguetá são constan-
tes. A reportagem do Jornal 
Atos ouviu os moradores de 
bairros afetados pela falta 
d’água por duas vezes so-
mente em 2018.

Em março, pessoas dos 
bairros Vila dos Comerciá-
rios, Parque Santa Clara e 
Parque São Francisco rela-
taram as dificuldades en-
frentadas com as falhas no 

abastecimento. Dois meses 
depois o fornecimento para 
parte dessa região foi nova-
mente afetado. Outro proble-

ma relatado é a coloração da 
água, que teria aspecto sujo 
ou cor de ferrugem.

“Nós estamos passando 

por momentos difíceis na 
distribuição de água. Todos 
recebemos reclamações, 
então nada melhor do que 
nós chamarmos o diretor da 
Saeg e sua equipe para virem 
à uma de nossas sessões 

para prestar esclarecimen-
tos”, detalhou o autor do 
requerimento pedindo uma 
sessão especial, o vereador 
da base do Executivo, João 
Pita (PSB). 

Entre os principais proble-

mas enfrentados pela Saeg 
está a tubulação antiga, que 
precisa ser trocada. Com ca-
nos novos o rompimento no 
fornecimento de água pode 
ter fim, mas a troca tem um 
alto custo. A Saeg já comu-
nicou que “tem trabalhado 
constantemente para sanar 
os problemas o mais breve 
possível”.

Segurança – Outro re-
querimento aprovado na 
Câmara foi o que convida 
o comandante da Polícia 
Militar de Guaratinguetá, 
capitão Geraldo Nogueira, 
para discutir as necessida-
des do município quanto à 
segurança pública. “Existe 
um bom trabalho realizado 
pela PM, mas ainda temos 
encontrado alguns proble-
mas quanto à homicídios, 
com uma certa frequência. 
Isso nos preocupa”, citou o 
presidente da Casa, Marcelo 
Coutinho ‘Celão’ (PSD).

Além das dez mortes, Gua-
ratinguetá registrou 92 
roubos e 211 furtos nos 
primeiros três meses do ano.

Respostas – A Saeg ainda 
não havia respondido ao 
convite feito pela Câmara até 
o fechamento desta edição. A 
sessão com a autarquia ainda 
não tem uma data marcada 
para ser realizada, assim 
como a discussão entre ve-
readores e Polícia Militar.

Foto: Divulgação
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Atos e Fatos
“Sempre que pensamos que não 
dá para tornar nossa vida pior, 
vem o governo e consegue"

Márcio Meirelles Bernard Shaw

O BRASIL VOLTOU, 
20 ANOS EM 2.

O governo do presidente 
Temer comemora dois anos 
de existência.

Para o presidente Temer 
uma longa existência.

Para marcar a data uma fra-
se foi cunhada pelo seu mar-
queteiro, diga-se de passagem, 
bem trapalhão. Marqueteiro 
político bom é aquele que é 
bem pago... com o dinheiro do 
contribuinte! 

As peças publicitárias do 
governo Lula e Dilma foram 
arrasadoras, em todos os sen-
tidos. Marina e Serra que o 
digam.

O marqueteiro do presi-
dente é tão trapalhão como a 
equipe de apoio ao presidente.

Criou uma frase genial: “O 
Brasil voltou, 20 anos em 2”.

A virgula na frase só po-
deria ser entendida pelo pre-
sidente Temer que abusa das 
mesóclises, como o presidente 

Jânio Quadros e seus filo-as.
A virgula é um sinal de 

pontuação que exerce três 
funções básicas: marcar as 
pausas e as inflexões da voz 
na leitura; enfatizar ou separar 
expressões e orações e impedir 
qualquer ambiguidade.

O problema está na ambi-
guidade e o desconhecimento 
das regras o que levaria qual-
quer pessoa imaginar que o 
seu governo voltou 20anos, 
em 2 anos, ignorando a vír-
gula.

A vírgula serve para se-
parar coordenadas sintéticas 
conclusivas; coordenadas sin-
téticas explicativas; separar 
as adverbiais reduzidas e as 
adverbiais antepostas ou in-
tercaladas na principal; separar 
orações consecutivas... Bem 
no estilo confuso do presidente 
Temer em explicar alguma 
coisa a sociedade. Como ter 
uma vírgula numa peça pu-
blicitária, principalmente, 
dirigida à uma sociedade de 
baixa escolaridade.

A confusão não para aí. 
A falta de criatividade e a 
impropriedade da conclusão 
da frase, nos leva a indagar 
que o “Brasil voltou”, logo, 
20 anos. Voltamos ao governo 
Lula? Cruzes!

Temer é uma espécie de 
político, formado academica-
mente, em extinção no país. A 
sua formação é útil para o par-
tido para dar credibilidade aos 
seus correligionários, erudição 
e sabedoria jurídica, um “juri-
diquês” para dar sustentação 
a auréola de sabedoria. Não 

tem ética e um facilidade para 
recrutar asseclas para fazer o 
serviço sujo, nunca em seu 
nome, diga-se de passagem, 
mas com uma fortuna de ori-
gem inexplicável. 

O fato de se cercar de po-
líticos como Eliseu Padilha, 
Moreira Franco, Romero Jucá 
mostra a sua afinidade com o 
fisiologismo, mas se colocan-
do numa posição que não se 
iguala aos seus parceiros até 
que o diálogo com o açou-
gueiro da JBS o desvenda e o 
coloca no mesmo balaio dos 
políticos oligárquicos. 

Por outro lado, o presidente 
Temer levantou a delicada 
questão da previdência social, 
uma combinação de benefícios 
exagerados na aposentadoria 
com o inevitável envelheci-
mento da população e a falta 
de recurso para o investimento 
público que nem sequer cobre 
a depreciação da infraestrutura 
e compromete o futuro, pres-

tando cada vez mais, menos 
serviços à sociedade.

Ele foi o primeiro presi-
dente da República a expor o 
risco de quebra da previdência 
social. Os outros presidentes 
se omitiram com receio de 
atingir os corporativistas e 
sindicalistas.

Fez a reforma da Educação 
e até hoje ninguém se atreveu 
a criticá-la e muito menos 
analisá-la.

A capenga reforma Tra-
balhista que já surtiu efeitos 
fantásticos na redução das 
ações indenizatórias e a farra 
do imposto sindical.

A reforma tributária estu-
dada, discutida, na gaveta do 
Congresso Nacional. É para o 
próximo presidente!

Apesar de sua experiência 
no trato com os políticos, e 
a caneta bondosa, a Câmara 
detonou todas as medidas 
propostas por Temer como: a 
rejeição do veto do Refis que 
beneficiou 25 deputados que 
votaram em causa própria e 
deram um calote ao erário da 
bagatela de R$ 100 milhões. 

Ainda, os projetos que 
poderiam reduzir juros, o 
cadastro positivo, a duplicata 
eletrônica e a derrubada dos 
vetos ao Funrural que reduziu 
em 90% a dívidas das pessoas 
físicas que contribuíram para 
pagar a previdência sequer 
foram analisados pelo Con-
gresso.

O governo Temer poderá 
ser absolvido na política.

O cidadão Temer não será 
absolvido na justiça.

"O governo Temer poderá ser 
absolvido na política. O cidadão 

Temer não será absolvido na justiça"
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Guará abre 
licitação para 
compra de 
câmeras do COI
Investimento em sistema pode 
chegar a R$ 1 milhão; quarenta 
câmeras devem ser inauguradas 
até junho para reforçar vigilância

Da Redação
Guaratinguetá

Buscando reforçar o com-
bate à criminalidade em 
Guaratinguetá, a Prefeitura 
abriu na última semana o 
processo licitatório para 
a implantação do sistema 
de videomonitoramento de 
segurança do COI (Central 
de Operações Integradas). 
Na primeira fase da ação 
serão instaladas quarentas 
câmeras em pontos estraté-
gicos da região central do 
município.

Mesmo sem apresentar os 
prazos, o Executivo revelou 
na noite da última quarta-
-feira que a expectativa é 
que ao fim da implantação 
do sistema, a cidade possua 
140 pontos monitorados.

A criação do COI, que con-
tará com um investimento 
de até R$ 1 milhão, foi uma 
das promessas de campanha 
em 2016, do agora prefeito 
Marcus Soliva (PSB).

A medida é apontada 
como um reforço para con-
ter o avanço do crime no 
município, segundo com 

mais casos de homicídios 
dolosos (quando existe a 
intenção de matar) no Vale 
do Paraíba.

De acordo com dados 
da secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado, dez 
moradores foram mortos 
no primeiro trimestre de 
2018. O número representa 
um aumento de 150%, com-
parado ao mesmo período 
do ano passado, quando 
foram registrados quatro 
assassinatos.

As imagens captadas pelas 
câmeras de segurança do 
COI serão simultaneamente 
repassadas para os efetivos 
da Polícia Militar e da Polí-
cia Civil.

A localização das câmeras 
ainda não foi divulgada, mas 
de acordo com o projeto 
inicial elas serão implanta-
das nas entradas da cidade, 
Centro e Pedregulho.

Em entrevista ao Jornal 
Atos no início do mês, o 
prefeito Marcus Soliva re-
velou que a expectativa do 
Executivo é que o sistema 
de monitoramento comece a 
operar ainda neste primeiro 
semestre do ano.

Dono de bar é detido 
em Pindamonhangaba 
com caça-níqueis

Homem é flagrado com 
revólver e maconha em 
residencial de Pinda

Após denúncia anônima, 
a Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba apreendeu duas 
máquinas caça-níqueis eu 
um bar na tarde da última 
quinta-feira, no Parque São 
Domingos.   

De acordo com a Civil, 
a equipe do SIG (Setor de 
Investigações Gerais) in-
vadiu o estabelecimento 
comercial, localizado na rua 

A Polícia Militar prendeu 
na última quinta-feira um 
homem de 31 anos por porte 
ilegal de arma de fogo e trá-
fico de drogas em Pindamo-
nhangaba. 

De acordo com a PM, uma 
equipe averiguava uma de-
núncia de ponto de tráfico de 
entorpecentes no residencial 

Eduardo Prates de Fonseca, 
por volta das 14h.

O proprietário do local, 
que já possuía passagem 
por jogo de azar, confessou 
que recebia 30% do valor 
arrecadado pelos verda-
deiros donos da máquina. 
O homem foi detido, mas 
liberado na sequência. Ele 
responderá o crime em 
liberdade.

Bem Viver, no Araretama, 
quando se deparou com um 
suspeito chegando ao local. 
Na abordagem, além de um 
revólver calibre 38, foram 
encontradas quatrocentos 
gramas de maconha e uma 
balança de precisão. O crimi-
noso foi encaminhado ao 1º 
Distrito Policial.



24 DE MAIO DE 20184

MP cobra explicações da Prefeitura sobre 
seis mil uniformes em depósito de Aparecida
Alunos aguardam desde o início do ano; administração alega que peças encontradas são de reposição

Rafael Rodrigues
Aparecida

Cerca de seis mil peças de 
uniformes escolares foram 
descobertas em um depósito 
municipal pelo Ministério 
Público, que cobra explicações 
da Prefeitura de Aparecida. 
Mesmo com metade do ano 
letivo chegando ao fim, a ad-

ministração municipal ainda 
não conseguiu finalizar o pro-
cesso de licitação para compra 
e distribuição das peças para 
os alunos. As famílias pedem 
agilidade, já que há falta do 
vestuário para as crianças da 
rede pública.

Os uniformes foram en-
contrados em sacos plásticos 

após denúncia apresentada 
pelo vereador José Luiz Reis, 
o Dudu (PR), que levou ao 
conhecimento da Justiça que 
a Prefeitura mantinha guarda-
da diversas peças, mesmo com 
as críticas da população, que 
espera a distribuição do ves-
tuário até hoje. “Recebi essa 
denúncia e senti a obrigação 

de encaminhar para o Minis-
tério Público. A promotora foi 
até o local e realmente encon-
trou os uniformes guardados 
no depósito da prefeitura”, 
contou o vereador.

A comerciante Angêla Dias 
Gonçalves, 38 anos, mãe de 
dois filhos na rede municipal, 
se revoltou com a informação 

de que a Prefeitura não distri-
buiu uniformes. “Essas peças 
poderiam ser distribuídas, 
enquanto não chega mais. Até 
agora estamos esperando e 
nada”, afirmou.

Em nota, a Prefeitura afir-
mou que “a denúncia mencio-
nada está equivocada”, e que 
“(o material) está devidamente 

estocado no almoxarifado 
da Prefeitura, são peças de 
reposição adquiriras no ano 
de 2016”.

A justificativa oficial da 
administração garante que 
o procedimento é comum e 
visa “atender novas matrícu-
las e eventuais necessidades 
de alunos que necessitam de 
alguma peça de reposição. A 
aquisição de unidades adicio-
nais é realizada anualmente”.

Mas para a aposentada 
Maria Novaes, 68 anos, avó de 
quatro alunos, a necessidade 
é clara. “Eu cuido de dois dos 
meus netos, e agora que vai 
chegando o frio fica ainda 
mais difícil pra gente e para 
as crianças. Precisamos que 
alguém resolva essa situação”, 
desabafou.

Em entrevista à uma rádio 
da cidade, a secretária de Edu-
cação, Rita Reis, confirmou 
que o material encontrado 
é para reposição e que não 
poderia ser distribuído para 
nenhuma escola. A secretá-
ria revelou que são cerca de 
seis mil peças de tamanhos 
variados.

A Promotoria de Aparecida 
aguardará trinta dias para que 
a Prefeitura possa responder 
às indagações, como o motivo 
de ter uniformes estocados 
enquanto há falhas na distri-
buição. A administração terá 
ainda que explicar sobre o 
processo licitatório e apre-
sentar todos os documentos 
comprovando a lisura na lici-
tação, como as notas fiscais.

No fim do prazo, o Minis-
tério Público poderá abrir 
inquérito civil para apurar 
os responsáveis por possível 
irregularidade que possa ser 
encontrada nas declarações.

Quanto aos uniformes para 
2018, a Prefeitura informou 
que está em fase de confecção, 
já que a licitação, aberta em 
tempo hábil, teve recursos 
protelatórios durante a exe-
cução, o que impossibilitou 
a entrega no primeiro dia do 
ano letivo.
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Pressionado, Felipe César adia projeto 
que proíbe artistas nos semáforos
Conselho de Cultura de Pinda cobra retirada de proposta; vereador é criticado na internet

Vereador Felipe, autor do projeto

Foto: Arquivo Atos
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Pressionado por manifestan-
tes e membros do Conselho 
Municipal de Cultura de Pinda-
monhangaba, na última sessão 
de Câmara, o vereador Felipe 
César (PV) pediu o adiamento, 
por sessenta dias, da votação 
de seu projeto que cobra a 
proibição da apresentação de 
artistas de rua nos semáforos e 
demais cruzamentos da cidade. 
Além do plenário, a proposta 
do parlamentar gerou uma 
“enxurrada” de críticas pelas 
redes sociais.

De acordo com a justifica-
tiva do projeto, a proibição é 

necessária já que o aumento 
de artistas de rua, como ma-
labaristas, contribui para a 
conturbação do trânsito em 
Pindamonhangaba.

O texto de Felipe César ar-
gumenta também que os pró-
prios artistas correm risco de 
sofrerem acidentes, já que 
utilizam a faixa de pedestres 
para se apresentarem quando 
o semáforo fecha. Outro ponto 
polêmico é que afirma que há 
casos de artistas que chegam 
a coagir e insultar motoristas 
que se negam abrir o vidro ou 
realizar alguma contribuição 
financeira.

O parlamentar ressaltou 
ainda que “em nenhum mo-

mento o presente projeto 
possui como escopo ir contra 
os princípios constitucionais 
como a liberdade de expressão, 
mas sim a preocupação com o 
trânsito e pedestres”. 

Para evitar que a medida 
fosse aprovada na última 
segunda-feira, integrantes do 
Conselho Municipal de Cultura 
marcaram presença na sessão.

Autorizada a utilizar a tribu-
na livre, a atriz e professora de 
artes que preside o conselho, 
Raissa Lorena Corrêa, a Pitan-
ga, classificou a proposta de 
Felipe César como “problemá-
tica” e um “ataque à liberdade 
de expressão”. Ela também 
discordou da afirmação do 

parlamentar de que os artistas 
atrapalham a fluidez do trânsi-
to de Pindamonhangaba. “Pelo 
que o vereador me disse, um 
malabarista xingou sua esposa 
no Centro. Este fato isolado 
não justifica a criação de um 
projeto que proíba a atuação 
de todos os outros aristas, esta 
atitude é perigosa e infantil. Se 
for assim, imagina se um co-
merciante for rude, por acaso 
será criada uma lei para proi-
bir os outros de trabalharem?”, 
questionou Pitanga.

A presidente do Conselho 
Municipal de Cultura revelou 
ainda que aguarda Felipe Cé-
sar agendar uma reunião com 
o órgão antes da votação do 

projeto. “No dia da sessão ele 
ficou de nos dar um retorno 
sobre a reunião, mas até agora 
não entrou em contato. Que-
remos que o vereador retire 
esta proposta e compreenda 
o quanto ela é problemática, 
já que diversos artistas de 
rua tiram seu sustento desta 
prática”.

O projeto foi alvo de uma sé-
rie de críticas nas redes sociais. 
Na página “Resistência – Vale 
do Paraíba”, no Facebook, o 
vídeo em que Pitanga aparece 
explicando os principais pon-
tos da proposta e a atuação 
do Conselho teve mais de 
três mil visualizações e quase 
noventa compartilhamentos.  
Nos comentários, diversos in-
ternautas demonstraram apoio 
aos artistas e manifestaram 
repúdio ao projeto.

Outro lado – A reportagem 
do Jornal Atos solicitou à 
assessoria do vereador Felipe 
César um posicionamento 
sobre o caso, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.
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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

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

NIRE 35 3 0033682 8
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018.
Local e Hora: No prédio do escritório administrativo da Companhia, na Rua do Passeio nº 70 - 5o 
andar, Rio de Janeiro/RJ, às 13:00 horas. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia. Registra-se, ainda, a participação do Sr. Paulo Cesar Peixoto de 
Castro Palhares (Presidente do Conselho de Administração da GPC Participações S.A.), e dos Srs. 
Rafael Alcides Raphael e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretores da Companhia). 
Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. Mesa: Amin Alves Murad - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de 
Castro Palhares - Secretário. Ordem do Dia: 1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração 
da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; 2. Deliberar e votar 
a proposta da verba global anual da remuneração da administração da Companhia para o exercício 
de 2018: e 3. Convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar 
sobre: (a) o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, 
acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2017; (b) a proposta da verba global anual da remuneração da administração da 
Companhia para o exercício de 2018; (c) a eleição de membro do Conselho de Administração; e (d) a 
alteração do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, em razão de cancelamento de ações 
em tesouraria (artigo 30, parágrafo primeiro, alínea b da Lei 6.404/76). Deliberações: Primeiramente, 
foi dispensada a leitura da convocação, sendo declarados abertos os trabalhos da Reunião, tendo 
o Presidente esclarecido aos Conselheiros que a ata a que se refere esta Reunião seria lavrada na 
forma sumária, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da 
lei. Após debates e esclarecimentos por parte da Diretoria, o Conselho de Administração deliberou o 
abaixo exposto: 1) Aprovar, por unanimidade de votos, a submissão do Relatório da Administração da 
Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, à Assembleia Geral 
Ordinária para apreciação, com a recomendação de que os mesmos sejam aprovados sem ressalvas 
ou restrições. O lucro líquido apurado da Companhia, no valor de R$ 11.489.571,45 (onze milhões, 
quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta c cinco centavos), terá 
a seguinte destinação: (i) R$ 574.478,57 (quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e 
oito reais e cinquenta e sete centavos) serão destinados à reserva legal; (ii) R$ 4.915.092,88 (quatro 
milhões, novecentos e quinze mil, noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) serão declarados 
como dividendo complementar; e (iii) R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) serão alocados como 
juros sobre o capital próprio pagos antecipadamente. 2) Aprovar, por unanimidade de votos, nos termos 
da proposta da administração, a verba global anual da remuneração da administração da Companhia 
para o exercício de 2018 no montante de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais). 
A proposta da Administração será submetida à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia. 3) Aprovar, por unanimidade de votos, a convocação, nos termos do Artigo 123 da Lei 
nº 6.404/76, de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 
25 de abril de 2018, às 9:00 horas, no escritório administrativo da Companhia, na Rua do Passeio nº 
70 - 3o andar, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral 
Ordinária: - Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as 
Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Em Assembleia Geral Extraordinária: - Deliberar 
e votar a proposta da verba global anual da remuneração da administração para o exercício de 
2018; - Deliberar e votar a eleição de membro do Conselho de Administração; e - Deliberar e votar 
a alteração do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, em razão de cancelamento de 
ações em tesouraria (artigo 30, parágrafo primeiro, alínea b da Lei 6.404/76). Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que 
lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes. Presentes à reunião: 
Amin Alves Murad - Presidente do Conselho de Administração; Emílio Salgado Filho - Vice-Presidente 
do Conselho de Administração; Alcides Morales Filho e Carlos Eduardo de Sá Baptista - Membros 
do Conselho de Administração; Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares - Presidente do Conselho 
de Administração da GPC Participações S.A.; Rafael Alcides Raphael e Cesar Augusto Peixoto de 
Castro Palhares - Diretores da Companhia. Documentos Arquivados: Todos os documentos que 
suportaram as apresentações efetuadas pela Diretoria ao Conselho de Administração encontram-se 
arquivadas na sede da Companhia. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada 
em livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 23 de março de 2018. Amin 
Alves Murad - Presidente da reunião; Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário da 
Reunião. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 239.176/18-2 em 21/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves 
- Secretária Geral.

Silveiras firma 
parceria para 
atendimento 
oftalmológico
Projeto com clínica em Lorena 
beneficia 220 pessoas gratuitamente; 
Prefeitura tem custo de R$ 7,7 mil

Da Redação
Guaratinguetá

Os moradores de Silveiras 
que aguardavam na fila de 
espera por atendimento of-
talmológico contam desde o 
último dia 12 com consulta 
gratuita em Lorena. A Prefeitu-
ra realizou uma parceria com 
a Clínica de Olhos Roberto 
Charle Chan para oferecer 220 
consultas.

De acordo com a Prefeitura, 
a licitação para a contratação 
da clínica foi realizada por 
meio de tomada de preços, 
selecionado o mais barato. O 
valor da consulta unitária é 
de R$ 35 somando um total 
de R$ 7,7 mil de investimento 
com verba específica da Saúde.

Os atendimentos são realiza-
dos aos sábados, sempre com 
atendimento de trinta pacien-
tes. A Prefeitura disponibilizou 
uma van para transportar os 
pacientes até Lorena, sendo 
15 no período da manhã e 15 
no período da tarde.

Silveiras não conta com 
atendimento médico próprio, 
dependendo de cidades vi-
zinhas, assim como o AME 
(Ambulatório Médico de Espe-
cialidades) em Lorena, onde a 
fila de espera é de aproxima-
damente 260 pessoas somente 
de Silveiras para atendimento 
oftalmológico. A contratação 
do serviço com a clínica bene-
ficiará somente 220 pessoas. 
O restante terá que aguardar 
próxima contratação do servi-
ço ou continuar na fila.


