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MP investiga reajustes de salários 
de vereadores de Guaratinguetá
Celão garante que reajuste está amparado pela Constituição; Inquérito apura denúncia popular

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Ministério Público rece-
beu uma representação de 
cidadãos que denunciaram 
os reajustes dos subsídios dos 
vereadores de Guaratinguetá. 
A denúncia foi apresentada de 
forma anônima por um grupo 
de pessoas, que apontam a 
possibilidade de enriqueci-
mento ilícito por parte dos 
parlamentares, com o reajuste 
acumulado nos anos de 2017 
a 2019. O documento pede in-
vestigação dos 11 vereadores, 
além do prefeito.

Na denúncia, há apontamen-
tos que questionam o reajuste 
acumulado dos subsídios, 
espécie de salários, que ficou 
em 17,94% nos últimos três 
anos. No mesmo período a 
variação do IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo) 
foi de 11,34%. A representação 
confronta o índice utilizado 
para calcular o reajuste.

O presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), se mostrou tranquilo 
quanto à denúncia e afirmou 
que todos os reajustes foram 
concedidos por meio de vota-
ção em plenário e amparado 
pela Constituição Federal.

Em entrevista, Celão confir-
mou que ainda não recebeu 
oficialmente o documento. “A 
Constituição Federal, no artigo 
39, inciso 4º, combinado com 

o artigo 37, inciso 10º, estabe-
lece que o membro do poder, 
detentor de mandato eletivo, 
no âmbito municipal, prefeito, 
vice-prefeito e vereadores, os 
ministros de Estado, secretá-
rios estaduais e municipais 
serão remunerados por subsí-
dios fixados por lei específica, 
observada a iniciativa privada 
em cada caso, assegurando 
que a remuneração dos ser-
vidores e os subsídios dos 
agentes políticos terão direito 
à revisão geral anual sempre 

na mesma data e sem distinção 
de índice. A Constituição é 
clara. Não temos a obrigato-
riedade de seguir um índice. 
Não existe um índice específico 
para a recomposição salarial", 
enfatizou.

O parlamentar confirmou 
ainda que desde 2009 não é 
concedido o aumento salarial, 
mas sim, feita a recomposição 
salarial anual. Ainda de acordo 
com o vereador, a Casa esco-
lheu o IGPM (Índice Geral de 
Preços do Mercado) em seis 

dos últimos dez anos. A última 
delas foi em 2019, quando 
o Legislativo reajustou os 
salários dos vereadores e ser-
vidores da Câmara em 7,54%. 
“Inclusive (usado o IGPM) nos 
anos de 2013, 2014 e 2017. E 
não usamos o IGPM em 2018 
porque ele deu negativo e eu 
não posso diminuir o salário 
dos vereadores e dos servido-
res, é a chamada irredutibili-
dade salarial. Portanto, nós 
usamos no ano passado o IPC, 
que é outro índice que está na 

Constituição e é autorizado", 
respondeu Celão.

Como poder independente, 
o Legislativo não é obrigado 
a acompanhar o índice de 
reajuste da Prefeitura. Ainda 
em resposta, o presidente da 
Câmara afirmou que os rea-
justes dos vereadores foram 
exatamente os mesmos conce-
didos aos servidores da Casa, 
desde 2017. "Em nenhum 
momento ultrapassamos o 
índice da inflação ou demos 
o aumento". 

Celão chamou a atenção 
pelas medidas que a Casa tem 
quanto ao número de vereado-
res e assessores (atualmente 
são 11 parlamentares e dois 
assessores para cada). O pre-
sidente da Câmara foi enfático 
ao afirmar que a denúncia tem 
conotação política. "A partir 
do momento que se aproxima 
do período eleitoral, aconte-
cem manobras políticas. Essa 
denúncia tem cunho político 
e me surpreende a denúncia 
vazar para a imprensa sem 
a Câmara ser oficiada. É falta 
de respeito com o Legislativo", 
concluiu. Ele garantiu que não 
havia sido notificado, mas 
quando a Casa fosse citada, 
faria sua defesa.

O vereador acredita que a 
denúncia será arquivada e não 
pretende revogar ou suspen-
der o reajuste. "Não porque 
não compete ao Ministério 
Público essa decisão, compete 
ao Judiciário. Se chegar uma 
decisão de um juiz, aí nós 
vamos acatar. Diferente disso 
nós vamos manter, conforme 
votado, aprovado e baseado 
na Constituição Federal, res-
peitando a lei e sem cometer 
nenhum tipo de injustiça", 
finalizou.

Citado no inquérito, o prefei-
to de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva (PSB), foi procurado 
pela reportagem, mas não 
respondeu até o fechamento 
desta edição.

Vereadores de Guaratinguetá; presidente Celão discórda de apontamento de irregularidade sobre ganhos na Câmara e fala em denúncia política
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Lorena e Ubatuba reforçam combate à dengue após 
números alarmantes de casos confirmados em 2019
Quatro cidades contabilizam 183 contaminações pelo kosquito Aedes Aegypti e entram em alerta para epidemia

Jéssica Dias
Região

Cidades da região entram 
em alerta com casos de dengue 
que não param de crescer. 
Ubatuba é destaque com 103 
confirmações, em seguida apa-
rece Lorena com 52, Pindamo-
nhangaba 21 (incluindo três 
do tipo 2, considerada a mais 
grave) e Guaratinguetá com 
sete registros confirmados.

Tentando inibir mais ca-
sos da doença no município, 
Ubatuba realiza em prontos 
atendimentos o teste rápido 
para detecção da proteína que 
é parte do vírus da dengue, o 
NS1. As unidades do Ipiran-
guinha e Maranduba já têm 

disponível desde o começo de 
abril os kits. O teste deve ser 
feito até o terceiro dia do apa-
recimento de sintomas como 
febre, dor no corpo, dor em 
torno dos olhos e prostração. 
Os resultados ficam prontos 
em vinte minutos.

Dos 103 casos confirmados 
da doença em Ubatuba, cem 
são autóctones (contraídos no 
município) e três importados. 
Há ainda outros 351 casos sus-
peitos aguardando resultado 
de exame.

A secretaria de Saúde de 
Lorena também está em alerta. 
Segundo dados da Vigilância 
Epidemiológica do município, 
das 168 notificações regis-
tradas desde janeiro, 52 ca-

Flagrante do acúmulo de larvas em terreno baldio; cidades reforçam ações de combate contra mosquito
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sos foram confirmados e 32 
aguardam resultado de exame 
laboratorial.

Em Pindamonhangaba, em 
uma semana, foram contabi-
lizados três casos de dengue 
do tipo 2. Antes conhecida 
como “dengue hemorrágica”, 
a variação da doença é consi-
derada a mais grave e pode 
levar à morte.

De acordo com a Prefeitura, 
os casos são de pacientes mo-
radores dos bairros Castolira, 
Santa Cecília e Pasin. Até o 
início de abril, Pindamonhan-
gaba contabilizou 21 casos de 
dengue. No mesmo período do 
ano passado foram diagnosti-
cados 15 casos.

Em Guaratinguetá, até agora 
já são sete casos positivos, 
sendo cinco autóctones e dois 
importados. Segundo a secre-
taria de Saúde, em 2018 não 
houve nenhum caso positivo.



16 DE ABRIL DE 20192

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A dificuldade que mães 
têm encontrado com a falta 
de vacina contra meningite 
C em Guaratinguetá reuniu 
diversos comentários em 
uma postagem na internet.

A caixa de supermerca-
do Bianca Faria, 26 anos, 
afirmou que está há quase 
um mês buscando a vacina 
para seu filho de três meses. 
Município e estado tem tido 
dificuldade em atender a 
demanda, mas segundo a 
Vigilância Epidemiológica, os 
postos da cidade iniciariam 
a aplicação da dose nesta 
semana.

A vacina contra meningite 
C deve ser aplicada aos três 
e cinco meses, e o reforço no 
primeiro ano. Bianca contou 
que tem quatro filhos, e é 
a primeira vez que passa 
por essa dificuldade. “Eu 
só escuto que não tem e as 
enfermeiras não sabem me 
dizer quando chega. Eu não 
tenho condições nem de ir a 
outra cidade para meu filho 
tomar a vacina”, explicou.

Bianca se preocupa com 
a demora, pois existe um 
intervalo de um mês entre 
uma vacina para outra e, 
caso não consiga aplicar a de 
meningite C, terá que atra-
sar as futuras. A moradora 
também está confusa com 
afirmações de outras mães 
que conseguiram a vacina 
no AME (Assistência Médica 
Especializada), local que ela 
procurou anteriormente e 
não recebeu o serviço.

A Vigilância Epidemiológi-
ca de Guaratinguetá afirmou 
que o serviço está sendo 

Falta de vacina 
contra meningite 
C preocupa mães 
em Guaratinguetá
Município tem dificuldade em 
atender demanda nos postos de 
saúde; secretaria dá início à nova 
aplicação no novo lote na cidade

regularizado aos poucos. 
“Recebemos do Governo 
Federal que, há um tempo 
atrás, instituiu essa vacina 
para crianças adolescente. 
Houve um desabastecimento 
temporário, mas a vacina 
já voltou a ser entregue no 
município”, explicou Adria-
na Gomes, servidora do 
departamento. O fluxo de 
recebimento da regional da 
saúde é mensal.

Devem receber as doses os 
postos dos bairros Jardim 
do Vale; Jardim Esperança; 
Rocinha; São Dimas; São Ma-
nuel; Tamandaré; Vista Ale-
gre; Pingo de Ouro; Cohab; 
Oswaldo Cruz; Pedrinhas; 
Parque São Francisco e AME. 
O posto do bairro Enge-
nheiro Neiva não receberá 
porque está em reforma, mas 
todas as crianças podem ser 
vacinadas em qualquer posto 
da cidade.

Adriana explicou que uma 
grande dificuldade do muni-
cípio é vacinar as crianças 
na época correta. “Muitas 
mães não acompanham a 
carteira de vacinação dos 
filhos. Nós recebemos, às 
vezes, crianças que deveriam 
estar tomando o reforço, 
mas ainda não tomaram 
nenhuma dose”. Reforçou 
que a vacina só começou a 
entrar em falta em setem-
bro do ano passado, e essa 
situação acontece há mais 
tempo. Afirmou também que 
a moradora pode levar seu 
filho a qualquer posto da 
cidade, não é necessário que 
ele tome a vacina no posto 
do seu bairro. As crianças de 
11 a 13 anos que ainda não 
tomaram a vacina poderão 
recebê-la em dose única.

Busca por vacinação em posto de assistência médica especializada

Foto: Juliana Aguilera
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“Esquecida” em 2018, 
Agemvale deve contar 
com número de verbas 
ainda menor este ano
Principais projetos da Agência 
Metropolitana do Vale seguem 
engavetados; recursos devem 
ter corte de 20% até dezembro

Lucas Barbosa
Região

Criada em 2015 para ser 
o “braço operacional” do 
Governo do Estado na re-
gião, a Agemvale (Agência 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba) pode ter em 2019 
um orçamento 20% inferior 
ao do ano passado. Com 
diversas propostas “emper-
radas”, a autarquia deverá 
receber pouco mais de R$ 
2,3 milhões para desenvol-
ver projetos de melhorias 
para 39 municípios.

Regulamentada pelo ex-
-governador Geraldo Al-
ckmin (PSDB), em maio de 
2015, a Agemvale tem como 
missão articular, planejar e 
executar ações públicas que 
resultem em avanços na re-
gião em suas mais diversas 
áreas como infraestrutura, 
mobilidade urbana, saúde, 
segurança e turismo.

Uma matéria publicada 
pelo jornal “OVALE”, de São 
José dos Campos, revelou 
na última semana que a 
autarquia recebeu em 2018 
menos da metade dos recur-
sos prometidos pelo Estado.

De acordo com a pu-
blicação, ao invés de R$ 
2.915.495, a Agemvale 
foi contemplada com R$ 
1.222.646.

Contando somente com 
41% do orçamento previsto, 
a Agência não conseguiu 
tornar realidade seus dois 
principais projetos, o PDUI 
(Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado) e o ‘Fun-
do Vale”.

Enquanto o primeiro con-
siste na elaboração de um 
plano de ações e diretrizes 
de desenvolvimento urbano, 
o segundo é a criação de 
um fundo que reuniria os 
recursos encaminhados pelo 
Estado, municípios e outras 
fontes de financiamento. Na 
sequência, o montante seria 
utilizado em obras e outras 
medidas que impactassem 
positivamente na região.

Apontada como o princi-
pal obstáculo para o PDUI 
não ter saído do papel, a 
decisão do Estado em blo-
quear R$ 1,5 milhão no fim 
do ano passado inviabilizou 
a realização da primeira 
etapa do projeto.

Para a preocupação dos 
moradores da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba), a publicação 
afirmou que neste ano a au-
tarquia deverá contar com 
ainda menos recursos do 
que o prometido para 2018, 
que foi de R$ 2.915.495. A 
projeção orçamentária para 
2019 é de R$ 2.309.137.

Procurada pela reporta-
gem do Jornal Atos, a Agem-
vale informou que não se 
pronunciará sobre o tema já 
que está em um período de 
transição de sua diretoria.

O Atos solicitou também 
um posicionamento do Go-
verno do Estado sobre o 
tema, mas nenhuma res-
posta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

O ex-governador, Márcio França, que liberou verbas; 2019 mais magro

Foto: Reprodução
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade 
com o § 1º do artigo 48º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, 
faz saber, que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará Audiência Pública 
para Elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), referente ao 
EXERCÍCIO 2020, no seguinte local, data e horário: 
 
Local – PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA 
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02 
Data – 26 de abril de 2019 
Horário – 10 horas 
 
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta 
Audiência Pública. 
 
Lorena, (SP), 12 de abril de 2019. 
 

FÁBIO MARCONDES 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA DE LORENA
 Alteração de data: Tomada de Preços Nº 05/19 PROC. Nº 181/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Alteração a data de abertura da Licitação na 
Modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na execução de serviços de reforma, ampliação e modernização 
do campo de futebol com construção de vestiário e iluminação do campo, localizado no 
Bairro Vila Passos, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme 
Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Composição de
BDI e anexos, a realizar-se ás 09h30min horas do dia 06 de maio de 2019, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
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 27/2019 – PROC. 55/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de Bebedouros de 
Pressão inox, para atender as necessidades de diversos locais e Secretarias Municipais, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: TOTAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
CNPJ: 30.934.220/0001-53
Vencedora dos itens: 01, 02.
Valor total de: R$ 4.352,00 (quatro mil trezentos cinquenta e dois reais)
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Após classificar como 
um "tsunami político-elei-
toral" o resultado das 
eleições de 2018, o depu-
tado Campos Machado, 
presidente estadual e 
secretário-geral da Exe-
cutiva Nacional do PTB, 
anuncia uma total e com-
pleta reestruturação, e até 
mesmo uma reciclagem, 
como nunca ocorreu no 
Partido.

O trabalho já está sen-
do feito junto aos 645 

municípios, nos quais se-
rão realizadas convenções 
municipais, para escolher 
lideranças políticas, com o 
objetivo de preparar o PTB, 
não só para as eleições de 
2020, mas principalmente 
para as de 2022.

Segundo Campos Macha-
do, está sendo criado um 
Instituto de Formação Polí-
tica que terá por finalidade 
atrair novas lideranças, oxi-
genar a estrutura partidária, 
agindo, assim, para atender 

PTB-SP anuncia completa 
reestruturação em todo Estado

às demandas, novas e an-
tigas da nossa população.

Na mesma linha, já foi 
estabelecido um “Plano 
Geral de Comunicação”, 
que atuará tanto nas re-
des sociais, como na “Rá-
dio e TV 14”, já criadas 
pelo Partido, mantendo 
um link permanente com 
toda a sua militância.

Os 25 Departamentos 
do PTB, desde o da “Mu-
lher” até o “Inter-Religioso” 
serão totalmente rees-
truturados, de maneira 
que se possa ter acesso 
direto aos mais diversos 
segmentos da sociedade.

O  aumento do número 
de filiados, bem como a 
realização de cerca de 
vinte “Encontros Regio-
nais” no Estado têm como 
meta a eleição de ao me-
nos 100 prefeitos e 600 
vereadores nas eleições 
de 2020.

Campos, ainda, como 
secretário-geral nacional 
do Partido, pretende 
fazer o mesmo trabalho 
junto à Direção Nacional 
e a todos os Diretórios 
do País.

Até o final de 2019, 
Campos espera trazer 
para o PTB expressivas 
lideranças políticas, em ní-
veis estaduais e nacional, 
tudo dentro da grandeza 
e da história do Partido.

Sebrae de Guará lança curso 
gratuito de gestão financeira

O Sebrae de Guaratinguetá 
está oferecendo um novo 
curso de gestão financeira. 
O “Na Medida” tem apoio da 
Prefeitura, e ao longo dos 
cinco encontros previstos irá 

ensinar os participantes so-
bre controle de gastos, fluxo 
de caixa, administração dos 
lucros, indicadores dos re-
sultados e definição do preço 
de venda.

A iniciativa é gratuita e 
destinada a empresários de 
qualquer porte. O único requi-

sito necessário para participar 
é a apresentação de um CNPJ 
com registro na cidade. Com 
uma carga horária total de 
vinte horas, as aulas serão 
realizadas no Sebrae de Gua-
ratinguetá, localizado à aveni-
da João Pessoa, nº 1.325, no 
bairro do Pedregulho.

Da Redação
Cruzeiro

Vagas para ônibus no Estação Turismo em Guará
Da Redação
Guaratinguetá

Uma nova obra para melho-
rar as condições do tráfego 
em Guaratinguetá está em 
andamento. A Estação Turismo 
cederá espaço para os ônibus 
que desacelerem o fluxo nas 
vias principais da cidade. Ao 

todo serão vinte vagas destina-
das a veículos, principalmente 
turísticos.

A cidade é considerada a 
quarta em expansão econômi-
ca e tem uma frota próxima de 
65.800 veículos, com média de 
0,54 carros por habitante. A 
iniciativa foi implantada pela 
secretaria de Turismo. Com 

um investimento de R$ 1,65 
milhão, a obra, que foi iniciada 
em janeiro, tem expectativa de 
ser entregue até setembro.

A Estação Turismo será im-
plantada ao lado do Senac (Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Comercial), à avenida Doutor 
João Batista Rangel Camargo, 
nº 50, no Centro.


