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CLARO PÓS COM MUITA EMOÇÃO:
FILMES, SÉRIES E FUTEBOL
COM NETFLIX E CONMEBOL TV
NO SEU PLANO.

Oferta válida de 28/1 a 28/2/2021 para clientes pessoa física no plano indicado: Claro Conta 50GB (composto por 25GB Plano + 25GB Extraplay). Oferta ASSINATURAS NETFLIX E CONMEBOL TV exclusiva para clientes que adquirirem o plano indicado. Netfl ix com assinatura
padrão com duas telas HD inclusas. Após a contratação do plano, é necessário realizar a ativação da assinatura Netfl ix. Dobro da franquia de internet válido para uso de Netfl ix, Conmebol e outros serviços de vídeo selecionados na oferta. O acesso à Conmebol TV ocorre através
do aplicativo do NOW ou em nowonline.com.br a partir da credencial do plano contratado. Ao atingir o limite de dados do plano, a internet será interrompida. Ligações ilimitadas para móvel e fi xo de qualquer operadora do Brasil, originadas na área do cliente e usando o código
21. Atendendo à Resolução 632/2014 da Anatel (art. 46), esta oferta também será estendida à base de clientes, caso seja solicitado. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal. A oferta pode ser prorrogada ou cancelada, atendendo a critério exclusivo da
Claro. Oferta sujeita a fi delização, análise de crédito e multa contratual. Maior cobertura 4.5G em municípios e população, com a rede LTE Advanced Pro – fonte: Teleco em novembro/2020. Consulte localidades com rede 4.5G e aparelhos compatíveis em
www.claro.com.br/novaera. Consulte cobertura em sua localidade, mais informações sobre a oferta e os planos comercializados e restrições nos regulamentos disponíveis em www.claro.com.br ou ligue para 1052. Imagens meramente ilustrativas.

LOJAS CLARO | 0800-720-1234 | CLARO.COM.BR

COMPRE SEM
SAIR DE CASA

Eventos online, cursos e festivais: apostas da 
região para inibir impactos da crise na cultura 
Prefeituras mantém calendários, afetados pela pandemia; artistas retomam atividades pela RMVale

Thamiris Silva 
RMVale 

A pandemia da Covid-19, 
que completou um ano no úl-
timo dia 14 de março, atingiu 
setores socioeconômicos com 
a desaceleração do comércio 
e proibição de atividades 
presenciais não essenciais. 
Nesse cenário, mesmo com 
restrições da atual fase do 
Plano São Paulo, a cultura 
foi se enfraquecendo. Com 
a reabertura gradual nos 
últimos meses, mesmo com 
as restrições da atual fase 
do Plano São Paulo, as pre-
feituras da região voltaram 
a incentivar o setor.

Na RMVale (Região Metro-
poitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) a preocupação 
ainda continua na saúde e 
reaquecimento do comércio 
local, mas há cidades que 
direcionam a atenção para a 
cultura, na intenção reduzir 
os impactos da crise, ofere-
cendo atividades, peças de 
teatro e espetáculos musicais 
com apresentações gratuitas 
e online.

Pindamonhangaba é um 
exemplo de inovação nesse 
quesito. Além de oferecer 
eventos pela internet, sem 
custo, a cidade também dis-
ponibiliza para acesso da 
população oficinas gratuitas 

e ações como o Festival Vira-
da Cultural, conhecido por 
reunir artistas independentes 
e mini oficinas.

Com todo o desalento pro-
vocado pelas mortes causa-
das pelo novo coronavírus, 
o direcionamento da atenção 
da comunidade para a cultu-
ra, é também um incentivo 
a um momento de lazer, 
mesmo sem a presença físi-
ca, mas com troca de ideias 
positivas.

A cidade de Guaratingue-
tá aposta nessa vertente, 
promovendo um calendário 
mensal onde indica todas 
as atividades culturais do 
mês. A iniciativa já está no 
seu quarto mês e conta com 
competições, atividades 
recreativas, cursos e espe-
táculos.

Outra cidade com ações 
para alavancar o cenário cul-
tural é Cachoeira Paulista, 
que neste mês abriu inscri-
ções para o primeiro Festival 
Nacional de Música Padre 
Léo, que conta com ativida-
des como uma competição 
que tem o intuito de revelar 
artistas anônimos, entre 
compositores e intérpretes.

Mais informações sobre o 
evento de Cachoeira, como 
os quesitos para participar 
da competição estão dispo-
níveis no site cachoeirapau-
lista.sp.gov.br. Espetáculo realizado em Pindamonhangaba; cidade está entre as que investiram em programação online

Fotos: Reprodução PMP

Lorena aprova substitutivo 
para  regulamentar Fundeb
Com debates jurídicos e divergências de propostas, sessão define alterações de sistema 

A Câmara de Lorena aprovou 
o projeto para regulamentar o 
uso do Fundeb (Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Edu-

cação). Após um encerramento 
de sessão polêmico na última 
semana, a proposta substituti-
va passou com uma emenda 
modificativa. De autoria do 
presidente da Câmara, Fábio 

Longuinho (PSD), o projeto 
substituiu o documento envia-
do pela Prefeitura no dia 5 de 
abril. A atual proposta dispõe 
sobre a criação do Conselho 
Municipal de Acompanhamen-

to e Controle Social do Fundeb, 
e foi aprovada por 13 votos em 
primeira discussão e por 15 em 
segunda votação. Longuinho 
explicou que o projeto, tema 
de polêmica no encerramento 

da sessão na última semana, 
por não ter entrado na ordem 
do dia por perda de prazos, 
não estava em condições de 
ser votado.

Thamiris Silva
RMVale

A CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano) divulgou 
na última sexta-feira (30) 
um alerta sobre um novo 
golpe com cobranças falsas 
por meio do aplicativo de 
mensagem Whatsapp. Os 
criminosos utilizam o nome 
da empresa para extrair 
dinheiro de mutuários me-
diante a solicitação de paga-
mento de boleto bancário, 
transferência e depósito.

A companhia afirmou 
em seu comunicado que “... 
não utiliza esses meios de 
comunicação para entrar 
em contato com nenhum 
devedor ou contratante...” 
e que as formas de entrar 
em contato com a empresa 
é apenas pelo site  cdhu.
sp.gov.br ou pelo telefone 
0800 000 2348.

Os estelionatários enviam 
mensagens de cobrança 
ilegal, alegando que são 
funcionários da empresa 
e oferecem proposta para 
renegociação de dívidas 
com descontos extrapola-
tivos. Os golpistas dizem 
às vítimas que os portais 
oficiais do CDHU estão em 
manutenção, influenciando 
a pessoa a não se informar 
sobre o suposto acordo.

Uma das diretrizes usadas 
pela companhia é não usar 
esses tipos de aplicativos 
para acordos de débitos. 
Todos os e-mails utilizados 
pela estatal terminam com 
dhu.sp.gov.br ou @apoio-
cdhu.sp.gov.br. Os boletos 
emitidos têm como início 
104 ou 001.

Em caso de oferta, o mutu-
ário também pode verificar 
no boleto o nome do titular 
e o endereço do imóvel. Se 
mesmo assim tiver dúvidas 
sobre a procedência do 
contato, pode entrar em 
contato com a empresa ou 
ainda fazer uma denúncia 
pela Polícia Militar pelo 
número 190.

CDHU alerta 
sobre novo 
golpe pelo 
Whatsapp

Com Orville, 
Câmara tem 
atenção sobre 
caso Celão

Os impactos da operação 
“Overcharge”, na política de 
Guaratinguetá, geraram mu-
danças nas últimas semanas. 
A investigações levaram ao 
afastamento do vereador Mar-
celo Coutinho, o Celão (PSD) e à 
volta de Orville Teixeira (PSD). 
Uma semana após a posse, a 
medida já reflete nas votações 
da casa.

Celão, Orville e Artilson Santos; reflexos da “Overcharge” mantém Câmara sob atenção sobre processos

Fotos: Arquivo Atos/Reprodução

Ubatuba tem 
cobrança por 
transparência 
com gastos

A Câmara de Ubatuba apro-
vou um projeto que obriga a 
Prefeitura disponibilizar em 
seu site oficial a prestação de 
contas de materiais adquiridos 
e serviços contratados sem 
licitação. De acordo com o 
Legislativo, a medida busca 
garantir mais transparência na 
utilização de recursos públicos.

A proposta recebeu o aval 
unânime da Casa na noite da 
última segunda-feira (3).

O projeto exige que a atual 
gestão municipal, comandada 
pela prefeita Flavia Pascoal 
(PL), publique no Portal da 
Transparência do site ubatuba.
sp.gov.br, todas as informações 
referentes aos processos com 
dispensa de licitação, dando a 
opção para que os relatórios 
possam ser baixados pelo 
internauta. Além dos valores 
investidos na compra dos bens 
ou na contratação do serviço, 
o arquivo deverá apresentar 
os cronogramas, minuta do 
contrato, justificativa para o 
gasto, formas de pagamento e 
argumentos para a contratação 
sem a realização de concorrên-
cia pública. 
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Com Orville, Câmara mantém 
atenção sobre processo de Celão
Defesa de ex-presidente aguarda avaliação de recurso na Justiça; suplente também 
destaca cuidados com interrogações sobre processo que afastou acusados na Casa

Os impactos da operação 
“Overcharge”, na política de 
Guaratinguetá, geraram mu-
danças nas últimas semanas. 
As investigações do Seccold 
(Setor Especializado no Com-
bate a Corrupção, Organi-
zação Criminosa e Lavagem 
de Dinheiro), da Seccional da 
Polícia Civil, levaram ao afas-
tamento do vereador Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), e a 
volta de Orville Teixeira (PSD). 
Uma semana após a posse, a 
medida já reflete nas votações 
da Casa.

Com o inquérito acatado 
pela Justiça, a Câmara foi 
oficialmente notificada no 
último dia 26 e Celão e mais 
três diretores foram afastados 
das atividades do Legislativo.

O relatório da Seccold deta-
lhou, contra grupo que atuou 
na Câmara, as denúncias 
incluídas no inquérito, como 
crimes licitatórios, de corrup-
ção passiva e ativa, falsidade 
ideológica e organização 
criminosa.

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

“Conversamos com nosso 
corpo jurídico sobre a notifica-
ção que pedia o afastamento, 
então o setor administrativo 
fez a comunicação individual 
a cada vereador e entrou em 
contato com primeiro suplen-

te, o jornalista Orville Teixeira, 
para que providenciasse os 
documentos para tomar posse 
na sessão de hoje”, detalhou o 
presidente da Câmara de Gua-
ratinguetá, Arilson Santos, em 
entrevista ao programa Atos 

Celão, Orville e Artlson Santos; reflexos da operação “Overcharge” mantém Câmara de Guaratinguetá sob atenção em novas decisões judiciais

Fotos: Arquivo Atos/Reprodução

no Rádio, no último dia 27.
Orville assumiu o cargo no 

último dia 28. Em sua primei-
ra sessão, ele frisou a forma 
como terá que atuar, em meio 
ao impasse com a situação 
do titular da cadeira. “É uma 

circunstância delicada. Acho 
que a Casa nunca passou por 
uma situação parecida. Eu, de 
forma resignada, tomo posse 
no estrito cumprimento do 
regimento, diante da decisão 
da Justiça. Não estou come-

morando, estou preocupado, 
assim como a sociedade de 
Guaratinguetá”, ressaltou na 
tribuna.

Orville foi eleito vereador 
pela primeira vez em 2012, 
quando pertencia ao Partido 
Verde. Na época, foi o quinto 
vereador mais votado, com 
1.537 votos. Em 2016, o 
jornalista e radialista tentou 
a reeleição, foi o quarto mais 
votado da cidade, com 1.571 
votos mas não conseguiu a 
eleição por conta de quociente 
eleitoral. Em 2020, filiado 
ao PSD, o candidato foi o 
vigésimo mais votado, com 
793 votos.

Desde a troca, a Câmara não 
registrou votações de “proje-
tos bomba”, como são chama-
dos os temas mais polêmicos. 
Nesta terça-feira (4), Orville 
foi um dos vereadores que 
aprovaram por unanimidade 
propostas como a compra de 
vacinas e insumos contra a 
Covid-19, por meio de convê-
nio nacional de prefeitos.

Sobre a possibilidade de 
uma reversão por parte da 
equipe jurídica de Celão, 
Arilson Santos frisou que a 
Câmara aguarda a definição 
da Justiça. “Não depende 
de nenhum movimento da 
Câmara, apenas cumprimos 
o que chega para nós. Temos 
que aguardar, já que é uma 
decisão não definitiva, cabe 
recurso. É uma questão do 
processo entre o vereador, 
diretores e seus respectivos 
advogados. Aguardamos o 
trâmite da Justiça para apenas 
acatar”, contou Santos.

Não se vacinou? Então venha 
em qualquer dia de vacinação!

• Vacinação da 1ª dose - Idosos de 60 a 68 anos, de 75 e 76 anos, 80+ 
e Profissionais da educação de 47+.

• Vacinação da 2ª dose - Idosos 68+, profissionais de saúde e Profissio-
nais da educação de 47+.

Para a 1ª dose, recomenda-se o cadastro prévio da vacinação pelo site 
Vacina Já, do Governo do Estado, para facilitar o processo. Este cadastro 
pode ser realizado pelo site: https://vacinaja.sp.gov.br/.

Atenção: a vacinação está sendo no CSU, das 08h às 12h para os nas-
cidos entre janeiro e junho, e das 13h às 16h para os nascidos entre 
julho e dezembro. Em ambos os casos, haverá distribuição de senhas às 
07h30 e ao 12h30. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação 
e documento com foto e CPF.

PS. 01: Idosos de 69 a 74 anos e idosos de 77 a 79 anos que ainda não 
tomaram a 1ª dose da vacina deverão realizar um cadastro reserva junto 
à Secretaria de Saúde.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO: RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 012/2021
CONVITE Nº 01/2021
OBJETO: Contratação de cessão de uso de software e prestação de serviços 
de implantação, locação e manutenção de Sistema Integrado de Gestão de 
Saúde Pública.
   A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Silveiras-SP, 
vem através deste, tornar público o resultado da Fase de Habilitação do certame 
em tela, que deliberou habilitar todas as empresas credenciadas, a saber: Murollo 
Comércio d Serviços Ltda, CNPJ nº 09.721.939/0001-10, MRX Tecnologia Ltda, 
CNPJ nº 05.754.099/0001-30 e DS Tec Comércio e Serviços de Informática Ltda, 
CNPJ nº 10.806.351/0001-48. Não houve empresas inabilitadas. Os envelopes 
Propostas permanecem lacrados. Fica aberto o prazo recursal de 02 (dois) dias 
úteis, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93, referente à Fase de Habilitação. Os 
autos do processo está com vista franqueada aos interessados na Diretoria de 
Compras e Licitações, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, 
em Silveiras/SP.
   A Comissão Permanente de Licitação comunica que se transcorrido "in albis" 
o prazo para a apresentação das contrarrazões/impugnações pelos licitantes, 
mencionado no parágrafo anterior, fica designado o dia 11/05/2021 às 14h para 
a Sessão de abertura dos Envelopes de nº 02 – Proposta, ficando desde já, 
convocados os licitantes habilitados. Caso haja a interposição de recursos no 
prazo supra, oportunamente será marcada nova data para Sessão Pública de 
abertura dos Envelopes de nº 02 – Proposta.
Silveiras, 05 de maio de 2021.

José Carlos Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 

cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 
385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 
espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-
te), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina e 
churrasqueira! Valor: 
R$ 400.000,00 Tele-
fone: (12) 3646-2288

Cruzeiro: Vendo ter-
reno, bairro Itagaça-
ba. Metragem 15x22. 
Contrato de compra 
e venda. Aceito pro-
posta. Aceito carro. 
Valor: R$ 35mil. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
Santa Luzia! 3 quar-
tos, 2 banheiros, 1 
sala, 1 cozinha, 2 
vagas para carro. 
Aceito casa na praia! 
Aceito casa de me-
nor preço! Aceito car-
ro! Aceito proposta 
descente! Valor R$ 
295.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Ubatuba: Vendo ou 
t roco chácara de 
45.000m² na Serra 
da Bocaina Paulista. 
Lugar de rara beleza, 
tranquilidade total. 
A documentação é 
cristalina. Aceito tro-
ca por área praiana, 
nas cidade entre Pa-
raty e Paranagua. 
Aceito carro grande 
de trabalho na tran-
sação. Valor: R$
300.000,00. Telefo-
ne: (21) 97450-0694

São Sebastião: Ven-
do sobrado com 2 
quartos, uma suíte 
grande, ampla sala, 
cozinha e três ba-
nhei ros. Sacada, 
varanda com chur-
rasqueira e área na 
lavanderia. Quintal 
com terreno de 300m 
e um salão comercial 
que funciona uma 
loja de hidraulica que 
pode ser negociada 
também, ou usada 
como garagem para 
seis carros. Valor: R$ 
680.000,00. Telefo-
ne: (12) 98126-4035

Roseira: Lindo So-
b r a d o  n o  b a i r r o 
Nossa Senhora da 
Piedade, com 1 suí-
te, 2 dormitór ios, 
2 banheiros, sala, 
copa, cozinha, lavan-
deria, garagem para 
2 carros. Valor: R$ 
270.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Passo pon-
to comercial (restau-
rante a la carte) em 
bairro de alto fluxo 
de clientes. Possui 
2 boas praças de 
alimentação, 2 cozi-
nhas, 2 estoques, 2 
banheiros, espaço 
para lavagem dos 
utensílios, 2 chur-
rasqueiras sendo 1 
na praça externa e 1 
aos fundos onde se 
encontra o quintal + 
edícula e banheiro. 
Valor: R$ 95.000,00. 
Telefone: (12) 99169-
8739

Pindamonhangaba: 
Excelente imóvel co-
mercial para inves-

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 
familiar e tranquilo 
para você e sua fa-
mília descansar. À 
200m da pr imeira 
capela da Cidade. 
Telefone: (12) 99782-
1892

Guaratinguetá: Alu-
ga-se casa, com 
um quarto, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço. Próximo ao 
centro, supermerca-
do, padaria. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(11) 98321-6852

Cunha: Venha des-
frutar de muita paz 
e tranquilidade cur-
tindo um friozinho. 
Casa simples, tipo 
rancho, com fogão 
a lenha, lareira, tv, 
freezer, quarto para 
casal. Telefone: (12) 
3111-2304

Guaratinguetá: Alu-
go excelente ponto 
comercial no bairro 
Campo do Galvão. 
160m², 2 banheiros, 
frente para o Sho-
pping Buriti. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99784-7766

Cruzeiro: Aluga-se 
casa, com sala, quar-
to, cozinha, banheiro. 
Caução ou f iador: 
(12) 98154-5405

G u a r a t i n g u e t á : 
A l u g o  exc e l e n te 
apartamento com 3 
quartos. Espaçoso, 
bem arejado e bem 
localizado. Próximo 
a pontos comerciais, 
escolas e pontos de 
ônibus. Telefone: (12) 
99792-1992

Pindamonhangaba: 
Casa para locação 
na avenida principal 
do bairro Mantiquei-
ra. Disponível para 
entrada no começo 
de agosto. Valor: R$ 
700,00. Telefone: (11) 
99832-0435

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba, a 250m 
da praia. Apartamen-
tos mobiliados para 
2 ou 4 pessoas, com 
TV, Wi-fi e estacio-
namento privativo. 
Diária R$ 200,00. 
Telefone: (12) 3923-
3817 ou (12) 98138-
1456

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
casamentos ou even-
tos. Noivos, padri-
nhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-

tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
l i n d a s  b o n e c a s , 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 
perfeitamente. Com 
todos os itens. En-
trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  R $ 
1.300,00. Telefone: 
(12) 98200-8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose Sound l ink ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 
qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-
so título do Itaguará, 
abaixo do valor de 
mercado por moti-
vo de mudança de 
cidade. É possível 
parcelar no cartão. 
Valor: R$ 4.200,00. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Piscinas. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326

Cachoeira Paulista: 
Vendo filhotes de bo-
xer. Filhotes vacina-
dos e vermifugados. 
Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-
1043 ou (12) 99768-
7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
Dobbert. Única foca. 
Super conservado, 
apenas com uma las-
ca na frente, sob a 
chave. Precisa afinar. 
Valor: R$ 3.000,00. 
Telefone: (11) 94160- 
2395

Pindamonhangaba: 
Balde para guin -
cho! Acessórios p 
icamento. Completa 
l inha de guinchos 
e mini gruas. Valor: 
R$ 250,00. Telefone: 
(47) 98812-1181

G uar a t i ngue t á  e 
Região: Procuro um 
sócio para vender 
frango assado, tenho 
máquina de assar. A 
pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especifica-
ções 12 a 20cm diâ-
metro e 2.40 compri-
mento. Locais de fácil 
acesso para retirada. 
Consulte frete! Valor: 
R$ 45.00. Telefone: 
(12) 99732-5056

Pindamonhangaba: 
Lavadora de Alta 
Stanley SW22, nova 
e com NF, única 
dona. Adquirido na 
loja Demil de Pinda-
monhangaba. Valor: 
R$ 990,00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Ven-
do peças de cozinha, 
panelas, travessas, 
ja r ros .  Te le fone: 
3125-1136

Cachoeira Paulista: 
Vendo super ninten-
do portátil. Conec-
tou, jogou! Reviva as 
emoções: Telefone: 
(11) 99688-2064

Cruzeiro: Vendo ba-
teria basix, com bags 
+ kit pratos Sabian + 
carrilhão. Em ótimo 
estado. É um exce-
lente instrumento 
para quem procura 
uma bateria acustica. 
Valor R$ 2.300,00. 
Telefone: (12) 99152-
1254

Cr uze i r o :  Vendo 
moto Twister, cor 
amarela, ano 2007, 
72.580km rodado. 
Telefone: (24) 99236-
6693
Caraguatatuba: Ven-
do Hyunday i30, 2.0, 
cor preta, manual, 
ano 2011/2012. Do-
cumentação ok, 4 
pneus novos goo-
dyear, correia den-
tada trocada com 
80.000Km, k i t de 
a m o r t e c e d o r e s 
dianteiros trocados 
recentemente, in-
clusive na garantia, 
óleo de motor e filtros 
do carro trocados 
conforme manual 
do carro. Valor: R$ 
28.500,00. Telefone: 
(12) 98262-0012

Roseira: Vende-se 
Gol Rallye, 1.6, ano 
2013/2014, cor prata, 
completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, cor preto, ano 
2005, 1.6, completo. 
Valor: R$ 16.000.00. 
Telefone: (12) 99108-
4924

Pindamonhangaba: 
Vendo Kombi Food 
Truck, toda adapta-
da, em ótimo estado 
de conservação, me-
cânica tudo ok, com 
motor ap 1.8 Santa-
na, com carpete na 
cabine, vendo com 
um freezer metalfrio 
419 litros e um fri-
gobar eletrolux,tudo 
novinho! Com 4 me-
ses de uso! Valor: R$ 
43.000,00. Telefone: 
(12) 99622-2812

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Land Rover 
Discorevy II, auto-
mática, 4x4, 7 luga-
res, cor preta, motor 
v8, 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blindada. 
Câmbio automático, 
bancos de couro, 
5 portas, ar condi-
cionado bi-zone, Air 
bag, vidro elétrico, 

direção hidraulica, 
som com disqueteira 
original de fábrica, 
trava multiloc, banco 
elétrico e aquecido, 
computador de bor-
do, comando de som 
no volante, chave 
reserva e manual. 
Valor: R$ 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731

I l h a b e l a :  Ve n d o 
Uno Mille Economy, 
1.0, ano 2011, cor 
vermelho, 2 portas, 
f lex, banco trasei-
ro rebatível, motor 
ok. Valor da tabela 
FIP 15.581.00. Es-
tou depreciando R$ 
2.000,00 devido à 
danos estéticos a 
latar ia. Valor : R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Cachoeira Paulista: 
Vendo Corsa, ano 
2008 modelo 2009, 
cor cinza. Volante 
hidraulico, 4 portas, 
vidro manual, f lex. 
Valor: R$ 19mil. Tele-
fone: (12) 98151-1919

C r u z e i r o :  V e n -
d o  Voya g e ,  1. 6 , 
43.000km rodado, 
vidro elétrico, tra-
va, alarme, direção 
hidraulica, farol de 
milha, rodas de liga 
leve, som, ar condi-
cionado, ar quente, 
bem conser vado. 
Carro de garagem. 
Valor: R$ 23.000,00. 
Telefone: (12) 98143-
5314

Cruzeiro: Vendo Ford 
Ecosport Titanium, 
ano 2014/2015, cor 
vermelho, manual, 
quitada! Valor: R$ 
60.000,00. Telefone: 
(12) 99659-2383

Cruzeiro: Vende-se 
Gol plus, ano 2005, 
16v, direção hidrau-
lica, trava, alarme, 
roda de l iga 15", 
dcd retrátil, abaixo 
da tabela. Valor : 
13.500,00. Telefone: 
(12) 988086877

Roseira: Vendo Fiat 
Argo Precision, 1.8 
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Prefeitura de Ubatuba pede apoio federal por 
garantia de implantação de hospital municipal 
Prefeita se reúne com ministro da Saúde em Brasília; cidade tem problema de falta de leitos de UTI 

Tentando garantir recur-
sos para viabilizar a constru-
ção de um hospital municipal 
em Ubatuba, a prefeita Flavia 
Pascoal (PL) entregou na 
última quarta-feira (28) um 
projeto técnico ao Governo 
Federal. Além do setor da 
Saúde, a chefe do Executivo 
aproveitou sua ida à Brasília 
para solicitar recursos para 
diversas outras áreas.

Num vídeo divulgado em 
sua página oficial na rede 
social Facebook, Flavia apa-
rece ao lado do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, e 
do deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL), filho do pre-
sidente, Jair Bolsonaro (sem 
partido), após participarem 
de uma reunião na Capital. 
Na publicação, a prefeita 
contou que apresentou ao 
ministro o projeto técnico, 
que conta até mesmo com 

Da Redação
Ubatuba

a planta da edificação do 
possível aparelho público de 
Saúde. “Agradeço ao ministro 
por ter recebido o nosso 
estudo. A construção deste 
hospital é um sonho da nossa 
cidade e iremos trabalhar 
muito para que ele se con-
cretize, proporcionando à 
população um atendimento 
mais digno e humano”, jus-
tificou.

Na sequência do vídeo, 
Queiroga afirmou que sua 
equipe técnica analisará o 
projeto e fará o que está ao 
seu alcance para tentar con-
tribuir para a viabilização da 
melhoria.

A implantação do hospital 
municipal busca atender 
uma antiga reivindicação das 
famílias da cidade, que en-
frentam dificuldades no aces-
so a leitos de UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo). A 
Santa Casa de Ubatuba come-
çou a contar com dez leitos 
para casos graves, exclusivos 
para vítimas da pandemia da 

Covid-19, somente no fim do 
primeiro semestre do ano 
passado. Historicamente, os 
moradores de Ubatuba que 
necessitam de internação de-
vido a acidentes ou doenças 
graves são encaminhados a 
outros hospitais da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte).

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Ubatuba diversas infor-
mações sobre o projeto de 
construção do hospital mu-
nicipal, como as previsões de 
investimento e de número de 
leitos de UTI, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta ma-
téria.

Pedidos – Durante sua 
viagem à Brasília, Flavia 
participou também de reu-
niões com representantes 
dos ministérios da Educação, 
Infraestrutura e Turismo.

Apesar de não revelar o 
valor, a prefeita afirmou que 
solicitou apoio financeiro 
federal para a realização de 
melhorias como construções 
de escolas, aquisição de 
equipamentos de laboratório 
de informática, moderniza-
ção do transporte escolar e 
avanços na infraestrutura 
turística do município.A prefeita Flávia em reunião em Brasília que debateu o projeto para construção de um hospital em Ubatuba
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Câmara cobra mais transparência em gastos em Ubatuba
Da Redação
Ubatuba

Legislativo aprova projeto que exige detalhamento de compras sem licitação; informações devem ser inseridas na internet

A Câmara de Ubatuba apro-
vou na última sessão um pro-
jeto que obriga a Prefeitura 
disponibilizar em seu site ofi-
cial a prestação de contas de 
materiais adquiridos e servi-
ços contratados sem licitação. 
De acordo com o Legislativo, 
a medida busca garantir mais 
transparência na utilização de 
recursos públicos.

Apresentada pelo vereador 
Vantuil dos Santos, o Ita Uba-
gil (Cidadania), no dia 5 de 
abril, a proposta recebeu o 
aval unânime da Casa na noite 
da última segunda-feira (3).

O projeto exige que a atual 
gestão municipal, comandada 
pela prefeita Flavia Pasco-
al (PL), publique no Portal 
da Transparência do site 
ubatuba.sp.gov.br todas as 
informações referentes aos 
processos com dispensa de 
licitação, dando a opção para 
que os relatórios possam ser 

baixados pelo internauta. 
Além dos valores investidos 
na compra dos bens ou na 
contratação do serviço, o 
arquivo deverá apresentar 
os cronogramas, minuta do 
contrato, justificativa para o 
gasto, formas de pagamento 
e argumentos para a contra-
tação sem a realização de 
concorrência pública. 

O parecer da Comissão de 
Justiça e Redação da Câmara 
destacou que o projeto é de 
“extrema relevância para 
controle dos atos administra-
tivos por parte da população, 
sabendo-se que a publicidade 
é um princípio fundamental 
e a matéria está inserida nas 
competências do vereador 
(trecho do documento)”.

Presidida por Josué Lou-
renço, o D’Menor (Avante), 
a comissão conta ainda com 
José Monteiro, o Júnior JR 
(Podemos) e Osmar de Souza 
(Republicanos). 

Além de comemorar o aval 
unânime da Casa, Ita Ubagil 
ressaltou a necessidade da 

Fotos:  Reprodução CMU

Os vereadores de Ubatuba durante sessão na Câmara, que aprovou requerimento com cobrança de maior transparência com gastos municipais

ação. “Hoje, o cidadão não 
tem acesso a dados sobre os 
processos sem licitação para 
a compra de bens e serviços 
como leilões e pregões. Caso 
queira as informações, ele 
é obrigado a dirigir-se até a 
secretaria municipal de Admi-

Câmara aprova projeto substitutivo
e cria Conselho do Fundeb em Lorena
Com debates jurídicos e divergências de propostas, sessão define alterações de sistema 

Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena apro-
vou, nesta segunda-feira, o 
projeto para regulamentar 
o uso do Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação). Após 
um encerramento de sessão 
polêmico na última sema-
na, a proposta substitutiva 

passou com uma emenda 
modificativa.

De autoria do presidente 
da Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD), o projeto substituiu 
o documento enviado pela 
Prefeitura no dia 5 de abril. 
A atual proposta dispõe so-
bre a criação do Conselho 
Municipal de Acompanha-
mento e Controle Social do 
Fundeb e foi aprovada por 
13 votos em primeira dis-
cussão e por 15 em segunda 
votação. 

Longuinho explicou que 
o projeto do Executivo, 
tema de polêmica no en-
cerramento da sessão na 
última semana, por não ter 
entrado na ordem do dia 
por perda de prazos, não 
estava em condições de ser 
votado. Ele encontrou ainda 
a inexistência do Conselho 
Municipal, pois em 2007, 
gestão de Dr. Paulo Cesar 
Neme (falecido no dia 29 
de março), uma lei federal 
pediu a regulamentação do 

Fundeb, porém, em 2009 a 
lei federal 3.250 regulamen-
tou alguns trechos da lei de 
2007e revogou a criação do 
Conselho. 

No ano passado, o Governo 
Federal revogou a lei de 2007 
e deu um prazo de validade 
de noventa dias aos conselhos 
já existentes, para instituí-los 
ou regulamentá-los, mas 
segundo o presidente da Câ-
mara, o prazo foi encerrado 
no dia 31 de março. “Em tese, 
tecnicamente desde 2009, 

Lorena não tem um Conselho 
do Fundeb. Em virtude do 
erro que já foi encaminhado 
sem que fosse dentro da data 
mais a ausência de um Fundo 
criado, eu, como advogado, 
não poderia fechar os olhos 
para algo que percebi e que 
durante todo esse tempo 
ficou submerso sem que as 
pessoas conseguissem ter 
visualizado”.

O texto segue para a san-
ção ou veto do prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB), com 

uma emenda modificati-
va de autoria do vereador 
Elcio Vieira Junior, o Elci-
nho (PSB), sobre as datas 
retroativas da nova lei. O 
parlamentar destacou a 
preocupação do secretário 
de Educação, Cláudio Bas-
tos, com relação ao traba-
lho realizado pela antiga 
comissão da gestão Fabio 
Marcondes (sem partido), 
optando por não alterar a 
análise já realizada. “Foi o 
trabalho realizado pela an-
tiga comissão neste período 
entre o dia 30 e 31, então, 
caso a emenda de Vossa 
Excelência retroagisse ao 
dia 31, poderia dar aí um 
conflito em que poderia 
estar anulando os trabalhos 
da comissão que estava em 
vigência”, salientou Elcinho. 
A emenda foi aprovada por 
15 votos.

nistração e solicitá-las”.
Após a aprovação parla-

mentar, o projeto de lei foi 
encaminhado para a sanção 
do Executivo, que terá até 15 
dias para analisá-lo. 

Liberação – De acordo com 
a Lei Federal 8.666/93, as 

prefeituras são autorizadas a 
promoverem compras ou con-
tratações de serviços sem lici-
tação em pelos menos 15 situ-
ações. Entre elas, se destacam 
estado de calamidade pública, 
licitação anterior frustrada 
por fraude ou abuso de poder 

econômico, contratações de 
pequeno valor, ausência de 
empresas interessadas em 
participar da concorrência, 
compras emergenciais de ali-
mentos perecíveis e aquisição 
de materiais de uso de forças 
de segurança.


