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Vereadores querem ouvir Hospital 
Frei Galvão sobre problemas no PS
Câmara prepara sessão para primeiros três meses de terceirização do atendimento em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Hospital Frei Galvão 
completou três meses à 
frente da gestão do Pronto 
Socorro Municipal de Gua-
ratinguetá. A terceirização, 
assinada em dezembro do 
ano passado, tem um inves-
timento de R$1,35 milhão da 
Prefeitura e a evolução nos 
atendimentos foi contestada 
pelos vereadores durante 
sessão de Câmara na última 
semana. Um convite aos 
novos diretores do hospital 
por uma sessão especial será 
feito nos próximos dias.

A iniciativa surgiu durante 
sessão realizada pelos parla-
mentares. Ao fim do encon-
tro, na hora da explicação 
pessoal, a vereadora Cleusa 
Maria Lourenço (MDB) expli-
cava sobre as reclamações 
que têm recebido de pacien-
tes que buscam atendimento 
no Pronto Socorro. Nesse 
momento, os sete verea-
dores presentes iniciaram 
um pequeno debate sobre a 
real melhoria no PS após a 
terceirização.

O presidente da Casa, Mar-
celo Coutinho, o Celão (PSD), 
convidou a direção do Hospi-
tal para uma sessão especial, 
onde os vereadores poderão 
questionar os diretores so-
bre número de atendimentos 
e fazer uma comparação com 
a situação do PS no passado. 
Após a sessão, Celão confir-
mou que fará o convite e se 
mostrou descontente com 

as informações que têm 
chegado à Câmara.

“Fiquei um tanto quanto 
indignado com a resposta 
que foi encaminhada à Co-
missão de Saúde da Câmara. 
Eu não tinha conhecimento 
disso. Foi um ofício enviado 
da Comissão para a direção 
do Hospital, onde o vereador 
questionou sobre a morte 
de uma criança, dias atrás. 
E a resposta do Hospital 
foi, segundo o vereador 
Marcos Evangelista (PSDB), 
de que isso não compete 
ao parlamentar. Isso é um 
absurdo. Compete sim. Es-
tamos aqui para fiscalizar a 
terceirização. Não é porque 
é terceirizado que vamos 
deixar”, afirmou Celão.

A declaração citada por 
Celão referente ao parla-
mentar Marcos Evangelista 
foi o estopim durante a ex-
plicação pessoal. Na ocasião, 
Evangelista afirmou que 
encaminhou um oficio à dire-
ção do Hospital Frei Galvão 
indagando sobre a morte 
de uma criança que teria 
dado entrada no Pronto So-
corro Infantil. Após ter sido 
informado sobre a suposta 
resposta encaminhada pela 
direção do Hospital, Celão 
propôs a sessão especial.

“Confiamos a terceirização 
na busca de uma melhoria. 
Essa melhoria, nesses pri-
meiros meses, não surtiu 
efeito. Confio na Maristela 
(secretária de Saúde), pro-
fissional muito competen-
te. Tenho certeza que ela 

escolheu o caminho certo, 
mas não depende só dela", 
afirmou. “Gostaríamos muito 
de receber aqui os repre-
sentantes do Hospital Frei 
Galvão, para ajustarmos 
alguns detalhes e também 
para sermos esclarecidos 
sobre a resposta um tanto 
quanto desrespeitosa com a 
Comissão de Saúde e com os 
demais vereadores. Faremos 
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A entrada do Pronto Socorro de Guaratinguetá, serviço do Frei Galvão, que será colocado em pauta em sessão extraordinária na Câmara

o convite, pois não temos a 
prerrogativa da convocação”, 
afirmou Celão.

Seguindo o regimento 
interno, a Câmara tem a 
prerrogativa de convidar 
os prestadores de serviço 
ao município para presta-
rem esclarecimentos sobre 
os serviços oferecidos. No 
primeiro momento, a Casa 
convida. Caso haja recusa, os 

vereadores podem convocar 
uma sessão especial.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou uma respos-
ta ao Hospital Frei Galvão, 
que em nota, destacou que 
recebeu o ofício, e que "sua 
resposta foi baseada no Có-
digo de Ética do Conselho 
Federal de Medicina".

O texto lembra que "todas 
as informações do atendi-

mento e registros dos pa-
cientes são de acesso exclu-
sivo deste e seus familiares. 
Não podemos fornecer tais 
informações à terceiros, 
senão por ordem judicial".

A diretoria garante que 
não esclarece ainda, que o 
Hospital não recebeu ofi-
cialmente o convite para 
comparecer à Câmara de 
Vereadores".

Moradores e turistas de Silveiras ganham wi-fi 
gratuito na Praça da Matriz com foco no turismo

Da Redação 
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
deu início no último dia 27 
ao Projeto Wi-fi Gratuito. O 
equipamento foi instalado 
como teste na praça Padre 
Antônio Pereira de Azevedo, 
no Centro. O link de internet 

disponível é de dez megas.
O serviço tem como objeti-

vo permitir que os usuários 
possam ter acesso a internet 
de forma gratuita, incenti-
vando o lazer, diversão e a 
pesquisa, além de estimular 
a ocupação de espaços pú-
blicos.

O proprietário da empre-

sa Infohelp Soluções em 
TI, Márcio Siqueira, presta 
serviços para a Prefeitura 
e disponibilizou uma antena 
para o município, sem ônus 
para o Executivo.

“A intenção é de finalizar a 
instalação assim que chegar 
os equipamentos necessá-
rios que a Prefeitura está 
adquirindo. A cobertura será 
em toda a Praça da Matriz, 
onde vai funcionar com um 
Hotspot (denominação de 
um determinado local onde 
uma rede sem fio ‘tecnologia 
Wi-Fi’ está disponível para 
ser utilizada)”, explicou 
Siqueira.

Os equipamentos que se-
rão adquiridos com dinheiro 

Projeto garante acesso ao sistema pode ser feito por meio das redes sociais
dos cofres municipais são 
um roteador Dual Band com 
função Hotspot, firewall, ca-
bos e antena de transmissão 
wi-fi.

O Executivo não soube 
informar quando serão com-
prados e quando estarão na 
cidade.

Os usuários que queiram 
utilizar o serviço Wi-fi de-
vem fazer um cadastro no 
Hotspot ou acessar usando 
sua própria rede social (Fa-
cebook).

A conexão será encerrada 
a cada trinta minutos e será 
necessário refazer a cone-
xão. A ideia é todos terem 
a oportunidade de usar o 
serviço gratuito.O prefeito de Silveiras, Guilherme Carvalho, na assinatura do programa
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Bastidores da Política

Celão

Maurinho Fradique

Renato Marton

Vito Ardito

A força do povo
Nem com a Justiça de Cachoeira 

expedindo condenações de três a 
oito anos de cadeia aos investigados 
pela operação Pit Stop se abafaram 
os comentários negativos sobre o 
leilão do prédio da Santa Casa local 
por dívidas trabalhistas, previsto 
para o próximo mês. Além da indig-
nação popular pelo ‘sepultamento’ 
definitivo do hospital, suspeitam que 
‘laranjas’ estão prontos para atuarem 
em interesse do ‘homem bom’.

Estratégia
Com os rumores que após os 

efeitos da Pit Stop em Cachoeira vem 
também a Lava Jato atrás de algumas 
figuras que negociaram com verbas 
de campanhas e recursos da União, 
coube ao prefeito Edson Mota reunir 
todos os vereadores em seu gabinete, 
nesta última quinta-feira, para acertar 
o discurso para amenizar o murmúrio 
popular em cima do leilão da Santa 
Casa e de um eventual plano de fuga. 
Parece que detalhes deste encontro, 
bem como sua estratégia, estão a 
cargo do porta-voz e herdeiro político 
da ‘motolândia’ na sucessão, Breno 
Anaya...

O custo da Câmara 
Ao contrário do que imagina o 

mercado político de Lorena, muitos 
moradores ainda não conhecem nem 
sabem quem é o presidente da Câ-

mara, Maurinho 
Fradique, mas 
já ouviram falar 
que ele além de 
'rezar na cartilha' 
do ainda verea-
dor Elcio Vieira 
Jr, deverá admi-
nistrar cerca de 
R$ 12 milhões 

de reais este ano na condução do 
Legislativo, por conta do duodéci-
mo. De acordo com o prefeito Fabio 
Marcondes, valor superior ao que 
a administração pública terá para 
investir no crescimento da cidade, 
segundo o orçamento deste ano.

Dança das cadeiras
 A convocação de uma coletiva 

de imprensa do gabinete do prefeito 
Marcus Soliva esta semana, com o 
tema 'mudanças de secretários', deu 
a impressão ao mercado político de 
Guará, tratar-se de algo muito mais 
relevante que o anúncio da exonera-
ção do secretário de Governo Luiz 
de Carvalho e que seu adjunto daria 
prosseguimento no comando da tal 
secretaria. Rumores entre quem não 
tem tempo a perder deram conta que 
expectativa era no mínimo a pasta do 
Desenvolvimento Social, cujo 'BO' 
envolve vereador e votações futuras 
na Câmara Municipal.

Perguntar não ofende
Quando o secretário de Governo 

da Prefeitura de Pinda e também 
vice-prefeito Ricardo Piorino vai 
colocar em prática seu potencial nos 
assuntos políticos que envolvem a 
administração pública?

Resposta antecipada
Rolou pelos balcões de Pinda que 

na impossibilidade do ainda prefei-
turável Vito Ardito lançar candida-
tura à sucessão de Isael Domingues, 
seu apoio em hi-
pótese alguma 
deverá ir para 
o palanque tu-
cano da cidade, 
e o recado foi 
dado quando o 
ex-prefeito pe-
diu sua desfilia-
ção no PSDB. 
Disseram que quem gostou da ideia 
foi seu fiel escudeiro Norbertinho 
Moraes, que sonha até acordado com 
a coisa, quer dizer, com o apoio...

Délcio Sato

Fogo amigo
Comenta-se pelas principais ro-

das políticas de Ubatuba que o bloco 
de oposição que busca a todo custo 
inviabilizar o progresso político do 
prefeito Délcio 
Sato não perdeu 
a oportunidade 
de alimentar o 
‘fogo amigo’ in-
filtrado em sua 
administração 
por  supostos 
‘apoiadores’ , 
a motivar uma 
mudança no comando da cidade, 
com a vacância oficial do cargo de 
vice-prefeito. Propositalmente ou 
por mera coincidência, a denúncia 
para abertura de Comissão Proces-
sante na Câmara e o pedido que co-
loca em risco seu mandato parecem 
que chegaram em tempo oportuno 
para os opostos.

Queda de braços
O presidente da Câmara de Gua-

rá, Marcelo Coutinho – o Celão – foi 
alvo de fogo cruzado entre o Minis-
tério Público e o Tribunal de Con-

tas. Segundo a 
patuleia, tudo 
porque Celão 
teve de prestar 
esclarecimen-
to ao Tribunal, 
pela legalidade 
do pagamento 
de um curso de 
capacitação a 

uma das servidoras do Legislativo, 
situação que o promotor de Jus-
tiça entendeu como improbidade 
administrativa. Melhor de tudo foi 
a interpretação política sobre o as-
sunto: “Celão é candidato a prefeito 
e pronto...”

'Pingos nos is'
Após a grande polêmica levanta-

da pelos vereadores de oposição ao 
debaterem os novos valores do IPTU 
de Lorena, muitos achavam que 
a convocação 
do secretário de 
Administração 
Daniel Malerba, 
para explicar a 
aritmética dos 
valores, durante 
audiência 'públi-
ca' no plenário 
da Câmara, iria 
inflamar ainda mais o assunto, no 
entanto, nada passou de 'barulho de 
latas vazias'. Pela avaliação popular, 
o secretário demonstrou que com 
educação, respeito e calma, tudo 
chega nos eixos, inclusive o enten-
dimento dos eleitores.

Aquecimento
Perdeu quem apostou que o 

resultado da eleição do último 
domingo no Comercial de Lorena 
desmotivaria o empresário Renato 
Marton em ar-
ticular candida-
tura majoritária 
em 2020. Pela 
leitura do mer-
cado político, a 
eleição do Clu-
be não reflete 
sobre a realida-
de das ruas por 
se tratar de um público elitizado. 
Ou seja, Marietta Bartelega, Syl-
vio Ballerini, Rita Marton e outros 
possíveis pré-candidatos, terão que 
disputar votos ao lado do empresário 
da saúde...

Mensagem cifrada
Aquele prefeito com excesso 

de capacidade para dinamizar sua 
administração, e ao mesmo tempo 
com a falta dela discernir os para-
sitas, os puxa-sacos e os que estão 
alimentados para o trair na eleição...

Giro político
Uma passada por Silveiras e 

observa-se o prefeito Guilherme 
Carvalho conseguindo equipar a 
frota municipal (inexistente quando 
assumiu o governo) com veículos 
e retroescavadeiras, e investindo 
em obras, mesmo pagando mais 
de R$ 14 milhões em dívidas dei-
xadas por aquele ‘homem bom’ 
que administrou antes dele. Já em 
Cruzeiro, Thales Gabriel avança 
em pavimentação e na restrutura-
ção dos espaços de atendimento à 
saúde, motivado por ter conseguido 
parcelar os mais de R$ 100 milhões 
em dívidas da Prefeitura com a 
União, Estado e fornecedores; em 
Cachoeira Paulista, Edson Mota, 
assustado com as condenações 
aos envolvidos na operação Pit 
Stop, olha para o espelho e pensa: 
“eu posso ser eles manhã...”; em 
Canas, embora o aparente estado 
de silêncio na administração do 
sonolento Lucemir do Amaral, as 
obras que movimentam o mercado 
mobiliário da cidade (em especial 
o residencial LUAN) vão indo a 
todo vapor; Piquete, a prefeita 
Teca Gouvêa abre sinal verde para 
seu vice trabalhar a sucessão, mas 
como sempre e em tudo, resiste em 
abrir os cofres público para política; 
em Lorena com o assunto IPTU 
amplificado pelos vereadores de 
oposição, o prefeito Fabio Mar-
condes faz a conta do orçamento 
anual com a triste constatação que a 
Prefeitura vai passar mais dinheiro 
para a Câmara (duodécimo) que 
o previsto para crescimento da 
cidade; em Guaratinguetá, que 
pese a previsão das dívidas traba-
lhistas (heranças dos antecessores) 
ultrapassarem a ordem de R$ 15 
milhões, as obras na cidade não 
param e, se não bastassem as de-
mandas provenientes da Justiça e o 
arrocho da oposição escrachando o 
bom nome de Marcus Soliva pelas 
esquinas, o homem não aguenta ver 
uma confusão que entra de cabeça; 
na terra da Padroeira - Aparecida, 
Ernaldo Marcondes exporta para o 
município vizinho (um integrante 
de seu primeiro escalão) que po-
deria lhe fazer sombra na eleição, 
já que descobriu que pode tentar a 
reeleição, mesmo com sua adminis-
tração devendo melhorias na saúde 
pública, na infraestrutura da feira 
e outros setores de atendimento 
à população; em Potim, se não 
bastassem os problemas internos  
que a prefeita Erica Soler enfrenta, 
tem que atender a Polícia atrás de 
documentos que comprovem as 
falcatruas na sede do Legislativo e 
‘abrir os olhos’ com os concorren-
tes que buscam puxar seu tapete em 
2020, agora com Dr. Marco Aurélio 
engrossando as fileiras que já con-
tam com João Cascão, Tanaka e 
outros menos expressivos; mercado 
político de Pindamonhangaba em 
pânico, consulta popular consultiva 
(tipo pesquisa) mostrou a imagem 
do prefeito Isael Domingues em 
alta nos quesitos social e educação, 
e a Câmara, com saldo positivo no 
fator economia e transparência. 
Entre outras cidades, destaque 
para Ubatuba, onde o prefeito 
Délcio Sato teve a tranquilidade 
de seu governo interrompida tem-
porariamente por uma denúncia na 
Câmara com pedido de cassação 
de seu mandato, por construir uma 
CEI em área alheia. Enquanto se 
justifica no Legislativo que o local 
foi desapropriado há 20 anos pelo 
então ex-prefeito Paulo Ramos 
e, o projeto e construção iniciado 
pelo seu antecessor, sendo que ele 
– Sato – apenas concluiu a obra, 
observa a movimentação da oposi-
ção querendo ‘pilhar’ o presidente 
do Legislativo Silvinho Brandão – a 
sonhar com o Executivo sem passar 
pelas urnas...

Daniel Malerba

Carvalho deixa secretaria 
de Governo e Soliva chega 
a 13ª troca em 27 meses

Foi confirmada a 13ª troca de secre-
tários municipais da gestão Marcus 
Soliva (PSB), em Guaratinguetá. Desta 
vez, Luiz Carvalho, então secretário 
de Governo, deixou a pasta e a vida 
pública para se dedicar a projetos pes-
soais. Em coletiva, foi anunciado que 
Daniel Oliveira, então sub-secretário 
da mesma pasta, assumirá o comando 
da secretaria. A troca foi a segunda 
somente neste ano.

Desde 2017, quando Soliva assumiu 
a Prefeitura, Carvalho já havia rodado 
por duas outras secretarias antes 
de chegar ao Governo. O secretário 
tomou posse como líder da Cultura. 
Depois disso, deixou a secretaria 
para migrar para a Administração 
e, por fim, fez uma nova troca para a 
secretaria de Governo (pasta criada 
por Soliva), onde permaneceu até 
esta semana. 

Além de ter ocupado a cadeira de 
secretário de três pastas diferentes, 
Carvalho indicou outros dois nomes 
para as vagas que havia deixado 
abertas. Aline Damásio assumiu a 
Cultura, em 2017, e dessa vez, Daniel 
Oliveira toma posse como secretário 
de Governo. Na Administração, Miguel 
Sampaio ocupou a vaga, na troca feita 
com Carvalho.

“Acredito que foi uma participação 
muito positiva. E eu fico muito feliz 
que o prefeito, com sua visão técnica, 
aceitou a indicação que eu dei, de co-
locar o sub-secretário como secretário 
atual de Governo. A secretaria fica em 

excelentes mãos”, afirmou Carvalho.
Informações indicavam que Luiz 

Carvalho deixou a gestão Soliva 
para assumir uma função na CBF 
(Confederação Brasileira de Futebol). 
Carvalho é um dos fundadores do 
Movimento Verde e Amarelo, que 
apoiou o Brasil na Copa do Mundo 
de 2018, disputada na Rússia. Car-
valho confirmou que vai dedicar 
tempo ao Movimento e aos projetos 
profissionais próprios, mas negou 
um convite da CBF.

Novo secretário de Governo, 
Daniel Oliveira é graduado em ges-
tão de políticas públicas pela USP 
(Universidade de São Paulo). Ele 
afirmou que dará continuidade ao 
trabalho que vinha sendo feito por 
Luiz. “A gente está no processo de 
elaboração do orçamento de 2020. 
Apresentamos no ano passado uma 
nova proposta de orçamento, para 
trabalhar um orçamento por resul-
tado. Em breve vamos disponibilizar 
para a população acompanhar o que 
está acontecendo com o dinheiro 
público e para onde estão indo os 
investimentos através desses pro-
jetos”, concluiu.

Dos 15 secretários que tomaram 
posse em 1° de janeiro de 2017, 
apenas sete não foram substituídos 
pelo prefeito até o momento. Conti-
nuam nas pastas Elisabeth Sampaio 
na Educação, Joel Pinho no Esporte, 
Júlio César Ramos na Agricultura, 
Petrônio Vilela na Justiça, Giane Bre-
solin no Meio Ambiente, Maristela 
Macedo na Saúde e Felício Murade 
no Turismo.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Daniel Oliveira assume pasta de Guaratinguetá

Luiz Carvalho, que deixou o cargo que passa a ser ocupado por Daniel Oliveira

Foto: Reprodução CMG
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Arare-
tama - c/1 dorm., sala, 
coz., banheiro. Tr.F: 
99225-5629 – Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Ubatu-
ba – Itaguá – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
garagem. Tr.F: 99731-
8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 

no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bairro 
Santa Luzia, todo mu-
rado. Valor R$ 300.00. 
Telefone: 3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 pessoas, 
com um quarto, sala, 
cozinha, banheiro. 
Telefone: 3125-3748
Alugo ponto para loja 
de automóveis, conti-
nuação da JK,  próxi-
mo ao IML. Tratar no 
telefone: 3132-7171 
ou 98175-0186

Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quar to ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
cozinha, área de ser-
viço e garagem. Fa-
lar com Carlos, após 
as 17hrs. Telefone: 
3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., á/
serv.coberta e fecha-
da, garagem 2 carros, 
coz., banh., quintal 
grande, acabamento 
de 1º. Aceita finan-
ciamento. R$ 190 mil. 
Tr.F: 98207-2275 – 
Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz., sla, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
VENDO Terreno – 
Lot. Cesar Park – 
c/200m2. Tr.F: 98278-
8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Casa – Vista 
Alegre – c/2 dorms., 

VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F : 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pou-
co uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – per-
feito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação completo 
– ótimo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 

Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda
Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e faço 
manutenção. Falar 
com Amauri. Telefone: 
98819-3274 ou 3125-
9272
Aluguel de mesas, 
cadeiras e brinque-
dos é na Santa Cla-
ra locações. Telefo-
ne: 98181-9814 ou 
98299-4881 ou 3122-
5497
Vende-se título da 
h íp i ca .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel a 
partir de 6x99.00. Te-
lefone: 99756-6830

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo estado 
de conservação. Tr. F: 
99145-4820 – Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 

FAÇO pequenas mudan-
ças e fretes. Tr.F: 99144-
7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães caseiro 
recheado e rosca. Tr.F: 
99158-1706 - Pinda
Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. Sil-

via, telefone: 99184-3805
Carreto Murilo, a partir 
de 40.00, caminhão 3/4. 
Trabalho qualquer dia 
3126-4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Te-
lefone: 3133-4452 ou 
99160-1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar em 
contato. Raquel, telefone: 
98199-2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239

Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 
16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au tomá t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 

completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-

dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, mode-
lo 2013, attractive, 
completo, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
Vendo  Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-
3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-
tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
R$ 13.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Seda 
1.0 ano 2002 – prata. 
R$ 11.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2008 – prata. 
R$ 16.500.00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 019/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019
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), a realizar-se no dia 
11 de abril de 2019, com abertura dos envelopes às 09:30 horas, na 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, 22 de março de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 018/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mobiliário e de material 
permanente, destinado a Creche Escola Municipal Padrão CR-1A, 
conforme catálogo da FDE, nos termos do convênio celebrado entre 
o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, a 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE e o município 
de Silveiras, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência-Anexo I e Anexo XII. 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: 08/04/2019, 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, 22 de março de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

Distrato Social
A empresa AAMO - ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA 
MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, CNPJ n.º 
07.147.8580001/22, torna público o encerramento 
da sua atividades no dia 04/10/2018

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Guaratinguetá e Região

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 146/19-SUP; 
1909/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de ferramentas para uso no Parque Ecológico do 
Taboão, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, para contratação das 
seguintes empresas:
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SERRAMAR
CNPJ Nº: 48.541.510/0001-00
VERDEVALE COMÉRCIO AGROPECUÁRIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ Nº: 60.201.787/0001-81
TERRANUTRI LTDA CNPJ Nº: 23.089.536/0001-20

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 20/2019 – PROC. 116/2019
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 material 
esportivo de diversas modalidades para atender a grade curricular esportiva das 
escolas e suprir atividades básicas de Educação Física e lúdica dos alunos da 
Rede Municipal de Ensino, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as 
empresas:
EMPRESA: RODRIGO DE M. MELO COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO 
EPP CNPJ: 22.770.164/0001-30
Vencedora dos itens: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20.
Valor total de: R$ 40.234,80 (quarenta mil duzentos trinta e quatro reais e oitenta 
centavos)
EMPRESA: AT&WP COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 10.653.680/0001-04
Vencedora dos itens: 03.
Valor total de: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
EMPRESA: ESPORTE VALE – COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 
ME CNPJ: 10.852.944/0001-40
Vencedora dos itens: 21.
Valor total de: R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO N º 38/19 
- PROC. Nº 1930/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de refeição aos servidores que 
trabalharão na 14ª Conferência Municipal de Saúde, 
que será realizada no dia 22 de março de 2019, 
que serão prestados nas condições estabelecidas 
neste contrato e na proposta, os quais integram este 
instrumento, independente de transição.
MARIA CRISTINA DE SOUZA MENDES DE 
BARROS CNPJ Nº: 24.244.182/0001-04
VALOR TOTAL: R$ 995,00 (novecentos noventa e 
cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21/03/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 06/2019 PROC. Nº 27/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos e demais 
objetos de ação judicial e de cadastro na assistência 
farmacêutica, conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
C O N T R ATA D A :  B I H O S P  P R O D U T O S 
HOSPITALARES S.A. CNPJ: 18.269.125/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 53, 55, 69, 161.
VALOR TOTAL: R$ 18.552,00 (dezoito mil quinhentos 
cinquenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 150/19-SUP; 
1274/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de material para isolar e sinalizar interdições, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 
de Trânsito e Transportes, para contratação da 
seguinte empresa:
JOSÉ ALCEU DE SOUZA - ME
CNPJ Nº: 00.500.668/0001-06
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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

Pindamonhana espera entregar até quatro 
centros de educação infantil até dezembro
Investimento federal de R$ 8,7 milhões garante unidades, com expectativa de atividades letivas já em 2020

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba espera entregar 
ainda este ano quatro CMEIs 
(Centros Municipais de Edu-
cação Infantil). As obras estão 
sendo realizadas nos bairros 
Arco-Íris, Centro, Mantiqueira 
e Crispim.

Com um investimento total 
de R$ 8,76 milhões por meio 
de convênio com o Governo 
Federal através do FNDE 
(Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação), 
cada uma das novas creches 

contará com mais de 1,5 mil 
m² de área construída. O 
Projeto Proinfância Tipo 1, 
modelo de projeto padrão 
de educação infantil, terá 
capacidade para atender 188 
alunos em turno integral, ou 
ampliar essa capacidade em 
turnos alternados. As unida-
des possuem salas de aula, 
sala multiuso, sanitários, 
fraldários, pátio coberto, 
parquinho e refeitório.

A expectativa da Prefeitura 
é iniciar as aulas no início de 
2020. Além das obras e dos 
equipamentos nos CMEIs, o 
município realizou melhorias 

em escolas municipais. Entre 
as ações estão a manutenção 
completa de 41 escolas; wi-fi 
nas escolas e mais de cin-
quenta lousas digitais instala-
das; início das aulas de artes e 
de educação física para mais 
de nove mil alunos no Ensino 
Fundamental; investimento 
de mais de R$ 2 milhões em 
mobiliário; projeto-piloto de 
contraturno escolar para 
mais de mil crianças; aqui-
sição de novos brinquedos e 
jogos para todas as escolas 
e investimento de mais de 
R$ 2 milhões em materiais 
pedagógicos.

Obra em creche do Crispim; investimento de R$ 8,76 milhões de convênio garante trabalho em centros

Prefeitura interdita principal acesso 
na região Leste de Pinda após chuvas

A Prefeitura de Potim re-
cebeu na última semana um 
veículo para utilização do Con-
selho Tutelar. O automóvel foi 
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adquirido por meio de convênio 
com o Governo Federal, através 
de indicação do deputado fede-
ral Valmir Prascidelli (PT).

O investimento do governo 
no município foi de R$ 110 
mil. Além do carro, a Prefeitura 

adquiriu um bebedouro, uma 
geladeira, impressora, compu-
tador e um kit. O veículo será de 
uso exclusivo dos conselheiros 
em função dos atendimentos e 
para treinamento de capacita-
ção na região.
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