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Ônibus do transporte público de Pinda, que esteve em meio a mais uma polêmica sobre desembarque de pessoas com deficiência fora do ponto
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O governo do Estado de 
São Paulo lançou na última 
terça-feira (29) o programa 
SP Acolhe, que promete um 
auxílio mensal de R$ 300 a fa-
mílias carentes que perderam 
um integrante familiar por 
causa da Covid-19. A ação deve 
oferecer mais de 11 mil bolsas 
em todo estado. 

O benefício será pago às 
famílias inscritas no CadÚnico, 
que possuem renda mensal 
de até três salários mínimos 
(R$ 3,3 mil) e tenham perdido 
algum familiar (cônjuge, mãe, 
pai, avô, avó, filho ou filha e ou-
tros parentes) para a Covid-19. 
O programa vai considerar 
todas as estruturas familiares, 
com exceção de composição 
unifamiliar (uma única pessoa).

Além disso, os interessados 
devem fazer uma consulta infor-
mando o número NIS (Número 
de Identificação Social) no site 
bolsadopovo.sp.gov.br. De acor-
do com Prefeitura, o primeiro 
pagamento será efetuado no 
próximo dia 20 e o último no 
mês de dezembro, totalizando 
R$ 1,8 mil. Segundo o Estado, 
o programa deve beneficiar 

Da Redação
RMVale

Projeção do novo Mercado Municipal de Piquete, que deve receber investimentos para restauração; proposta faz parte de plano de governo
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Thales Siqueira
Piquete

A Prefeitura de Piquete 
conseguiu uma verba de 
R$ 700 mil para reformar 
o Mercado Municipal. A 
proposta para o local, que 
atualmente está desativa-
do, foi apresentada para 
a população em um vídeo 
divulgado nas redes sociais. 
O projeto se encontra em 
fase de regularização da 
documentação e ainda não 
há uma data prevista para 
o início das obras.

Segundo o prefeito Rô-
mulo Kazimierz, o Rominho 
(PDSB), a verba foi dis-
ponibilizada pelo Estado, 
em ação da secretaria de 
Desenvolvimento Regional. 
“A reforma e reabertura do 
mercado propiciará mais 
empregos aos comercian-
tes, além de fomentar a 
economia local. O espaço 
tem por objetivo ser um 
ponto de encontro para o 
município, reunindo popu-
lação e turistas para entre-
tenimento”.

O secretário de Obras e 
Serviços, José Roberto Fon-
seca; o secretário adjunto, 
Rômulo Pires e a arquiteta 

Com R$ 700 mil, Piquete projeta reforma do Mercadão
Atualmente desativado, prédio do centro comercial é foco de planejamento que tenta fomentar a economia municipal

Fernanda de Carvalho res-
pondem pelo projeto, que 
projeta a criação de espaço 
para exposições de artistas 
locais, espaços de convivên-
cia, praça de alimentação 
e um palco para pequenas 
apresentações. A estrutu-
ra terá ainda sanitários 
acessíveis, fraldário, esta-
cionamento e bicicletário. 
A pequena pracinha que 
existia na frente do Merca-
do será resgatada e trazida 
para a nova composição do 
ambiente.

“A proposta da revitaliza-
ção é trazer novos usos para 
o espaço tornando-o mais 
moderno e atrativo. Para a 
fachada a ideia é manter a 
originalidade, mas adicionan-
do pequenos toques atuais. 
Na decoração serão incorpo-
rados pequenos trechos do 
Hino de Piquete”, destacou 
a arquiteta.

Os boxes que antes eram 
utilizados para comércio de 
frutas e verduras serão dispo-
nibilizados para os artesãos, 
empórios e lanchonetes. O 
desenho original será man-
tido com os boxes no mes-
mo lugar, mas para o novo 
acabamento será utilizado 
cimento queimado, tijolo à 
vista e tubulação exposta.

11.026 famílias e  terá um 
investimento de R$20 milhões.

Programas sociais - O SP 
Acolhe é o segundo benefício 
lançado pelo governo do Es-
tado neste mês. No último dia 
17, o governo tucano lançou o 
programa Vale Gás. Na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), as 
cidades de Caçapava, Campos 
do Jordão, Caraguatatuba, Cru-
zeiro, Guaratinguetá, Lorena, 
São José dos Campos, São Se-
bastião, Tremembé, Bananal e 
Ubatuba foram contempladas.

De acordo com o projeto, 
as famílias inscritas no Ca-
dÚnico (sem Bolsa Família) e 
com renda mensal per capita 
de até R$178 terão acesso a 
três parcelas bimestrais do 
benefício, no valor de R$ 100 
cada, a serem pagas entre 
julho e dezembro de 2021. A 
previsão para o pagamento da 
primeira parcela do benefício 
é 20 de julho.

Para saber se poderá ser in-
serido no programa, o cidadão 
deve entrar no site oficial do 
Vale Gás (valegas.sp.gov.br) e 
consultar a elegibilidade ao be-
nefício. O site já está disponível 
e basta digitar o número do NIS 
(Número de Inscrição Social) 
para ter acesso às informações.

Programa SP Acolhe 
cria auxílio de R$300 a 
famílias que perderam 
parentes na pandemia

Câmara derruba veto 
sobre desembarque de 
pessoas com deficiência 
no transporte de Pinda

A Câmara de Pindamo-
nhangaba derrubou, na últi-
ma segunda-feira (28), o veto 
do prefeito Isael Domingues 

(PL), sobre o projeto que per-
mite o desembarque de pes-
soas com deficiência entre as 
paradas de ônibus. A proposta 

foi encaminhada por Herivelto 
Vela (PT). A ideia é atender 
pedidos dos usuários do trans-
porte público. A votação foi 

acompanhada por pessoas que 
solicitaram um sistema com 
mais acessibilidade.

Discussão entre Executivo e vereadores aborda condições oferecidas para 
passageiros com necessidades especiais; Isael aponta inconstitucionalidade
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Câmara derruba veto de 
Isael para desembarque 
fora de ponto de ônibus a 
pessoas com deficiência
Discussão entre Executivo e vereadores aborda condições 
oferecidas a passageiros do transporte público de Pinda

Com apelo popular, a Câmara 
de Pindamonhangaba derrubou, 
na última segunda-feira (28), o 
veto do prefeito Isael Domingues 
(PL) sobre o projeto que permite o 
desembarque de pessoas com defi-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

ciência entre as paradas de ônibus. 
A proposta foi encaminhada pelo 
vereador Herivelton Vela (PT).

A ideia é atender uma série de 
pedidos dos usuários do transpor-
te público municipal. A votação 
do projeto foi acompanhada por 
diversas pessoas que solicitaram 
um novo sistema com mais acessi-
bilidade. “Recebo muitas reclama-

ções de pessoas com dificuldade 
porque o ponto de ônibus fica 
longe de casa, que falta política 
de inclusão, que falta acessibili-
dade. Realmente, essas pessoas 
necessitam de atenção. Fiquei 
espantado com o veto total a um 
projeto tão importante, mas fe-
lizmente conseguimos reverter”, 
ressaltou o autor do projeto.

No documento com argumen-
tação para o veto, o Executivo 
destacou: “Em que pese a nobre 
intenção do vereador, autor da 
proposta, existem razões de 
ordem legal que impedem a san-
ção, em função da constatação 
de inconstitucionalidade formal 
(vício de iniciativa) e material, im-
pondo-se seu veto total”. O texto, 
assinado pelo prefeito, solicita 
aos vereadores que acolhessem 
a medida, pedido que não foi 
acatado, pois o veto foi derrubado 
por unanimidade na Casa.

O projeto de lei permite que os 
usuários do transporte público 
de Pindamonhangaba, com defi-
ciência ou mobilidade reduzida, 
possam descer do veículo fora das 
paradas de ônibus, desde que seja 
respeitado o percurso da linha. 
Segundo o regimento da Casa, a 
Prefeitura possui 48 horas para 
promulgar a lei, caso contrário a 
promulgação pode ser realizada 
pelos parlamentares.

Max Barros

Sylvio Ballerini

Política a conta-gotas...
Show do ‘milhão’

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico de Cachoeira 
Paulista, Luís Carlos Pugialli, foi 
alvo de questionamentos ao vivo e 
em cores dos vereadores na sessão 
desta terça-fei-
ra. Como ‘ba-
gre ensaboado’ 
soube driblar a 
falta de educa-
ção e respeito 
de Max – que 
além da ausên-
cia de cultura, 
se esquivou da 
artilharia pesada do presidente Ro-
dholfo Veterinário. Respondeu em 
alto e bom tom ao Brejão e trocou 
figurinhas com Alexandre Alvez 
sobre sugestão de projetos. Da 
mesma forma subiu a bola da petista 
Thálitha Barboza com o projeto de 
apoio às mulheres, e foi gentil com 
a Adriana Vieira.

Pingos nos ‘Is’
Se a ideia do Max era expor 

ou ridicularizar o secretário Luís 
Carlos Pugialli com sua convoca-
ção para prestar esclarecimentos, o 
‘tiro saiu pela culatra’. Pugialli de-
monstrou firmeza e fez da sabatina 
dos vereadores um trampolim para 
esclarecer sobre sua vida pessoal, 
profissional e familiar diretamente 
da tribuna da Câmara Municipal, 
mostrando, com classe, quem são 
os mentirosos e caluniadores de 
Cachoeira.

Malha fina
Entre mudanças de redação em 

leis, projetos, vetos, denominações 
de vias públicas, a Câmara de Gua-
ratinguetá disse sim para o título de 
cidadão honorário ao prefeito Mar-
cus Soliva e ‘não’ para o homem 
que de comunicação radiofônica 
do pedaço, na sessão desta terça-
-feira. Segundo a boca-pequena, 
a ‘média’ que o vereador Vantuir 
Farias intencionava fazer com o 
figurão dos microfones encontrou 
indiferença e oposição entre alguns 
colegas que resolveram mandar um 
recado em dose dupla; para dentro 
e fora da Casa de Leis. Perguntem 
ao Orville!!!

Não dá um jeito, vai de outro
Na falta de votos para aprovar 

mais uma CEI na Câmara de Pinda, 
desta vez para levantar os gastos da 
Prefeitura com a Covid-19, o verea-

dor Herivelton 
Vela (PT) está 
prometendo re-
presentar a ad-
ministração na 
Polícia Fede-
ral, Ministério 
Público Fede-
ral e Tribunal 
de Contas. Pela 

manifestação do petista na tribuna 
da Câmara, ele suspeita que valores 
pagos em equipamentos e progra-
mas de conscientização no combate 
a pandemia foram superestimados.

Fazendo coro
Fazendo coro com a oposição, 

o vereador Norbertinho Moraes 
(PP), como de praxe, também deu 
sua agulhada na administração Isael 
Domingues, na sessão de Câmara 
desta semana, ao mencionar a 
CEI que está levantando supostas 
irregularidades na Educação muni-
cipal – made-in-Vanone. Disseram 
que houve manifestação da plateia, 
quando Norbertinho ocupou a tri-
buna. Só não souberam dizer se foi 
em apoio ou protesto ao ‘homem 
de negócios’...  

Festa de lançamento
O que não tem faltado neste pe-

ríodo pré-eleitoral são as programa-
ções no Palácio dos Bandeirantes, 
seguida do desfile de prefeitos, na 

Herivelton Vela Antonio Carlos Junior

maioria das vezes, acompanhados 
de seus secretários - quanto mais, 
melhor. Nesta semana, no primeiro 
ato da peça 'Doria presidente', foi 
o auxílio para quem perdeu ente 
querido para Covid-19. Aliás, 'para 
quem perdeu', é muita gente. Para 
receber esse benefício do Estado, 
a família enlutada precisa estar ca-
dastrada na assistência social de sua 
cidade e torcer bastante para estar 
enquadrada no perfil exigido pelo 
governo. Caso contrário, será como 
o 'Vale Gás' lançado dias atrás, com 
muita publicidade na TV, mas para 
conseguir...

Primeira fila
Não será por faltas nas progra-

mações do Estado que o prefeito 
Sylvio Ballerini vai deixar de rece-
ber os recursos que o Governo está 
destinando aos municípios. Nesta 
terça-feira, o 
prefeito e sua 
equipe marca-
ram presença 
novamente no 
l a n ç a m e n t o 
do 'SP Acolhe' 
do governador 
João Doria. 
Aproveitando 
sua ida ao Palácio para reforçar 
algumas verbas pendentes, princi-
palmente dos convênios com a Santa 
Casa de Lorena, Sylvinho retornou 
da capital já 'com a senha' para acer-
tar com o DER os 12 quilômetros de 
uma nova vicinal prometida pelo go-
vernador. O prefeito também deixou 
projeto para restauração de mais 5 
estradas rurais do município...

Pequeno e forte
Comenta-se que Silveiras tem 

sido destaque nos governos Estado 
e Federal. Pelo Ministério da Saúde, 
o município se tornou referência em 
ESF - Estratégia Saúde da Família 
e aparelhamento dos equipamentos 
com especialidades médicas. Outro 
ponto positivo está na Educação, 
que além de manter os alunos em 
atividades, já distribuiu a 11ª etapa 
dos Kits Merenda em toda rede de 
ensino. Pelo Governo do Estado, 
uma das cidades mais rápidas em 
executar as obras com as verbas 
recebidas.

Aposta 2022
Circula pela orla do Litoral Norte 

que o ex-prefeito Antônio Carlos 
joga com duas possibilidades en-

tre seus filhos 
para eleição do 
ano que vem, 
Micheli Vene-
ziani - presi-
dente do Fundo 
Social de São 
Sebastião - ou 
Antônio Carlos 
Junior - verea-

dor em Caraguatatuba. Ambos, com 
boas experiências nas urnas e com 
possibilidades de se elegerem para 
deputado estadual e com influência 
eleitoral em todo Vale.

Votos diferenciados
Em fase de construção de cam-

panhas eleitorais, Lorena pode 
ter a oportunidade de ser base de 
lançamento de uma candidatura 
promissora à 
Câmara Fe-
deral: Daniel 
Munduruku, 
que passou pe-
las urnas em 
2020, pode fa-
zer a diferen-
ça no ano que 
vem. Daniel 
tem sido destaque como escritor na 
grande mídia, disputando uma das 
vagas na ABL - Academia Brasileira 
de Letras, com ênfase em sua cultura 
indígena e a quantidade de livros 
lançados.

Daniel Munduruku

A sessão da Câmara de Pinda, que derrubou o veto do prefeito sobre liberação para desembarque especial para deficientes
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ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS JARDIM PÉROLA
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam os senhores proprietários da Associação 
Melhoramentos Jardim Pérola convocados para a Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 12 de Julho de 2021, segunda-
feira, por meio virtual através da plataforma Google Meet, às 18:00 
hs em primeira convocação e às 18:30 hs em segunda convocação.
I – Ordem do dia 
1. Discussão e deliberação sobre a segurança no condomínio
II – Tribuna livre
1. O proprietário poderá fazer-se representar por terceiros, desde 
que, por regular procuração (P.S – Por exigência cartorial, o 
instrumento de procuração deve ser original, não há necessidade 
de f irma reconhecida), encaminhando os documentos com 
antecedência de 01 (um) dia útil da realização da assembleia. 
Caberá a administração do condomínio validar a participação, 
conforme critérios legais.
2. Durante a semana da assembleia, a Administradora Strutura 
enviará o link de acesso à plataforma Google Meet para a 
assembleia.
3. Por fim, informamos que as deliberações efetuadas na Assembleia 
Geral Ordinária na modalidade “videoconferência” da Associação 
Melhoramentos Jardim Pérola têm aplicação legal ainda que para 
condôminos ausentes ou discordantes (Art. 24 § 1º – Lei 4591/64).
Guaratinguetá, 28 de junho de 2021.

Dario Rodrigues Leite Neto
Presidente da Associação Melhoramentos Jardim Pérola.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA – 
CIEE, torna pública a classificação final do Processo Seletivo em conformidade com a Lei 
nº 11788/08 e Leis Municipais nº 3794/2018 e nº3907/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Casa do Puríssimo 
Coração de Maria- CEMARI, CNPJ nº48.556.260/0005-06, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 02, que tem como 
objeto a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração 06/2019, até o dia 31 de 
dezembro de 2021, sem alterações nas demais clausulas do Termo de Colaboração. 
Data de assinatura: 30/06/2021.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2021 PROCESSO 175/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação de Edital da Licitação na 
Modalidade Pregão eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de 
veículos novos (zero km), em remessa única, para atender as necessidades da Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social, da APAE e da Vila Vicentina da Sagrada Familia, 
ambas do municipio de Lorena.
A rerratificação de edital ocorreu no Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Modelo 
de Planilha de Proposta.
Do dia 01 de julho de 2021 a 15 de julho de 2021 até às 08:00h (Horário de Brasília), 
estaremos recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço 
Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no 
dia 15 de julho de 2021 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa 
de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 15 de julho de 2021 (Horário de Brasília). 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021 PROCESSO 202/2021
O Município de Lorena-SP torna público a ABERTURA da Licitação na Modalidade 
Pregão eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é a registro de preços para 
a prestação de serviços de material gráfico para diversas secretarias.
Do dia 01 de julho de 2021 a 14 de julho de 2021 até às 08:00h (Horário de Brasília), 
estaremos recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço 
Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá 
no dia 14 de julho de 2021 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de 
Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 14 de julho de 2021 (Horário de 
Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021 PROC. Nº 201/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço global, Contratação de empresa para reforma de vestiário 
no Estádio Municipal Anselmo Celio Rodrigues (Campo do Vera Cruz), na Av. Salesianos 
do Brasil – Parque das Rodovias, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão 
de obra, conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico 
e demais anexos, a realizar-se às 09h30min do dia 19 de julho de 2021, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados 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.

Durante um evento em 
Taubaté, na sexta-feira (18), 
o prefeito Marcus Soliva 
(PSC), o governador João 
Doria (PSDB) e o secretário 
de Estado da Habitação, 
Flávio Amary anunciaram 
as construções e verbas para 
Guaratinguetá. O valor de 
R$1.001.000 será destinado 
como auxílio do programa 
Nossa Casa no Residencial 
Itália.

Outro anúncio para o mu-
nícipio é a construção de 36 
casas do CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano), no bairro 
Santa Luzia.

No encontro, o governador 
autorizou a ordem do início 
de serviços, que já faz parte 
de uma nova modalidade 

da secretaria de Habita-
ção, o Nossa Casa (CDHU). 
O programa Nossa Casa 
tem como objetivo realizar 
parcerias entre Governo do 
Estado, prefeituras, e inicia-
tiva privada para estimular 
o crescimento de unidades 
habitacionais para famílias 
com renda até três salários 
mínimos. No Residencial 
Itália, 77 famílias serão 
contempladas.

Segundo o gerente re-
gional da CDHU, Francisco 
Vieira, o Tchesco, as constru-
ções do Santa Luzia tiveram 
as assinaturas na ordem 
de serviço, mas aguardam 
o processo licitatório para 
início. “Temos outro projeto 
da CDHU, em Guará, conver-
samos com o Soliva, será no 
Santa Luzia mesmo, que con-
siste em mais 44 unidades. 
Estamos acertando a fusão 
das matrículas”, revelou.

Estado anuncia obras da CDHU e auxílio 
habitacional para 77 famílias em Guará
Encontro reuniu Soliva e Doria para anúncios; ordem de serviço foi assinada para ações com foco social

O valor do contrato para as 
obras no bairro Santa Luzia 
é de R$ 1.821.205,01, e o 
prazo para execução é de 
quatro meses. O conjunto 
habitacional ficará na rua 
José Verza. As casas serão 
compostas por dois dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço e área útil de 
52,96 metros quadrados. O 
sorteio de seleção das famí-
lias foi realizado em julho do 
ano passado.

Na região, outras cidades 
já têm disponíveis áreas 
para novos empreendimen-
tos do Estado como Canas, 
Silveiras, Bananal e Queluz, 
mas de acordo com Tchesco, 
por impasses entre governo 
estadual e federal e com a 
remodelagem da CDHU sem 
a participação da Caixa Eco-
nômica Federal, as parcerias 
serão diretamente feitas 
entre Estado e prefeituras.O prefeito Marcus Soliva e o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary, em anúncio de novo CDHU

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá

CDHU oferece nova negociação de 
dívidas para famílias de toda RMVale
Mais 42 mil cadastrados na região tem atraso no banco de dados da companhia

A CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano) abriu re-
negociação para mais de 
1,9 mil mutuários que estão 
inadimplentes e com par-
celas atrasadas. A proposta 
do programa, que facilita a 
conquista da casa própria, 
garante acordo até o fim do 
contrato de compra e venda.

O contato com os inadim-
plentes é realizado por meio 
do Correios. Os interessados 
em acertar os débitos devem 
acessar o site cdhu.sp.gov.br 
ou entrar em contato pelo 

telefone 0800-000 2348.
A CDHU espera atingir o 

valor de R$ 135 milhões 
com a renegociação na 
região. O montante será 
direcionado à construção 
de novos conjuntos habita-
cionais.

Mutuários que já realiza-
ram o primeiro acordo e não 
conseguiram cumprir com 
as cláusulas contratuais 
também receberão em suas 
residências um boleto único 
com o valor total da dívida 
sem taxas, como juros e 
correção monetária. Atual-
mente, somente na região, 
são mais 42 mil moradores 
cadastrados com atraso no 
banco de dados da CDHU. 
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Residencial do CDHU, sistema que enfrenta alto déficit pela região
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