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Secretaria de Saúde passa a oferecer exames 
de mamografia e radiografia em Silveiras

Atendendo um antigo pedi-
do das famílias de Silveiras, a 
Prefeitura inaugurou na última 
sexta-feira (17) um setor de 
diagnóstico por imagem na 
UMS (Unidade Mista de Saúde) 
do Centro. A melhoria garanti-
rá que os moradores tenham 
acesso a exames de raio-X e 
mamografia, não precisando 
mais recorrerem a outras ci-
dades da região em busca de 
atendimento.

Além das presenças do 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB), e do seu vice, Matheus 
Mota (PSDB), a cerimônia 
de inauguração do espaço 
contou com as participações 
de funcionários da UMS e de 
parte do secretariado munici-
pal e dos vereadores. Devido à 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), o evento seguiu 
uma série de protocolos de pre-
venção ao contágio da doença. 

De acordo com o Executivo, 
o aluguel dos equipamentos de 
radiografia e mamografia terá 
um custo anual de aproximada-
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mente R$ 240 mil. Enquanto o 
primeiro aparelho será utiliza-
do para atendimentos ambula-
toriais e de emergência, o outro 
será destinado para atender a 
demanda de moradoras que 
necessitam do exame preven-
tivo contra o câncer de mama. 

O secretário de Saúde de 
Silveiras, Geraldo Alair Leite, 
destacou os principais benefí-
cios da implantação do serviço 
de diagnóstico por imagem na 
rede municipal. “A Prefeitura 
não precisará mais arcar com 
os gastos de ter que transpor-
tar nossos moradores para Cru-
zeiro em busca destes exames. 
Em casos mais graves, como 
acidentes, teremos a capaci-
dade de enviar o paciente para 
o atendimento de urgência já 
com o raio-X e o laudo prontos, 
agilizando consideravelmente 
o processo. É importante des-
tacar que as imagens geradas 
por estes aparelhos são de 
altíssima qualidade”. 

O chefe da pasta revelou que 
a expectativa é que duzentos 
pacientes sejam atendidos 
mensalmente pelo novo setor 
da UMS.

Prefeitura implanta setor de diagnóstico por imagem em unidade municipal; novo atendimento 
conta com investimento de quase R$ 240 mil em aluguel de aparelhos para atender população

O prefeito de Silveiras, Guilherme Carvalho, fala durante lançamento de estrutura para realização de exames

Foto: Divulgação PMS

Terminou sem quórum e 
sem votação da ordem do 
dia a sessão de Câmara de 
Aparecida, na segunda-feira 
(20). Um dos projetos que 
seria votado não foi colocado 
na pauta e cinco dos nove 
parlamentares abandonaram 
o plenário. Eles esperaram vo-
tar a antecipação da eleição 
à mesa diretora da Casa. Sem 
o número mínimo de verea-
dores para dar continuidade 
aos trabalhos, a presidente 
da Câmara, Ana Alice Braga 
(Podemos), encerrou a ses-
são sem a ordem do dia e 
cancelou os requerimentos 
aprovados. A proposta é de 
autoria do vereador André 
Monteiro (Patriota). Além da 
presidência, a eleição definirá 
os cargos de vice-presidente, 
primeiro e segundo secretá-
rios. No plenário, durante o 
início da ordem do dia com 
as pautas a serem votadas, 
Ana Alice e Monteiro bate-
ram boca de maneira mais 
acalorada e o parlamentar 
chegou a deixar o plenário 
duas vezes.

Meia Câmara deixa plenário 
após Ana Alice tirar da pauta 
pedido para antecipar eleição
Com seis assinaturas, proposta para decisão de nova mesa não foi para votação em 
Aparecida; vereadores questionam presidente, que encerrou sessão por falta de quórum

Vereadores vão à mesa questionar presidente Ana Alice, durante sessão polêmica na última segunda-feira; oposição se retirou após cancelamento

Foto: Leandro Oliveira
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Pinda tem 
articulação 
por cirurgias 
na Santa Casa

Na tentativa de expandir a 
capacidade de procedimen-
tos cirúrgicos eletivos em 
Pindamonhangaba, a Câmara 
Municipal tem articulado 
para agilizar o processo. 
Somente neste mês, duas 
reuniões com gabinete e 
administração da Santa Casa 
de Misericórdia foram reali-
zadas. Devido a alta comple-
xidade para atendimento de 
pacientes contaminados pela 
Covid-19, a Saúde suspendeu, 
ainda no último ano, a reali-
zação de cirurgias eletivas 
(que não são de urgência ou 
emergência).

A Saeg (Companhia de 
Água, Esgoto e Resíduos de 
Guaratinguetá) pode voltar 
a cortar o fornecimento de 
água aos moradores inadim-
plentes e que não negociaram 
seus débitos junto à compa-
nhia. Atualmente, a empresa 
de economia mista é proibida 
de suspender o abastecimen-
to devido a uma lei municipal, 
criada no ano passado, que 
assegura o fornecimento à 
população durante a pande-
mia e período de quarentena. 
Mas um projeto de alteração 
enviado à Câmara pode mu-
dar a situação.

Saeg estuda 
retomar cortes 
de água em 
Guaratinguetá

Foto: Colaboração

Conta da Saeg, que debate corte
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Cruzeiro tem 
concurso após 
longa espera 
de cinco meses

A Prefeitura de Cruzeiro 
divulgou, na última quinta-
-feira (16), a nova data das 
provas do concurso público 
nº 1/2020. Adiada no ano 
passado, devido à pandemia 
da Covid-19, as avaliações 
serão realizadas no próximo 
domingo, dia 26.

Os cargos disponíveis para 
os candidatos já inscritos 
serão de analista de controle 
interno, bibliotecário, biólogo, 
técnico de meio ambiente, téc-
nico de tecnologia em infor-
mática, tesoureiro e analista 
de políticas públicas.
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Terminou sem quórum e 
sem votação da ordem do dia 
a última sessão de Câmara 
de Aparecida, realizada na 
segunda-feira (20). Um dos 
projetos que seria votado 
não foi colocado na pauta e 
cinco dos nove parlamentares 
abandonaram o plenário. Eles 
esperaram votar a antecipa-
ção da eleição à mesa diretora 
da Casa.

Sem o número mínimo de 
vereadores para dar conti-
nuidade aos trabalhos, a pre-
sidente da Câmara, Ana Alice 
Braga (Podemos), encerrou a 
sessão sem a ordem do dia e 
cancelou os requerimentos 
aprovados.

A proposta que não entrou 

Leandro Oliveira
Aparecida

em pauta é de autoria do 
vereador André Monteiro (Pa-
triota). Além da presidência, 
a eleição definirá os cargos 
de vice-presidente, primeiro 
e segundo secretários.

No plenário, durante o 
início da ordem do dia com 
as pautas a serem votadas, 
Ana Alice e Monteiro bate-
ram boca de maneira mais 
acalorada e o parlamentar 
chegou a deixar o plenário 
por duas vezes. Além dele, os 
vereadores Zé Fábio Borges 
(PTB), Liliane Gabrieli dos 
Santos, a Gabi (PL), Gu Castro 
(PSDB) e Simone do Fram 
(PSDB) também deixaram a 
sessão. “A gente está no nosso 
direito de obstruir, porque, in-
felizmente, se a nossa vontade 
enquanto parlamentares não 
pode ser exercida nesta Casa, 
simplesmente a vontade da 

Vereadores abandonam sessão 
após antecipação de eleição ser 
retirada da pauta em Aparecida
Com seis assinaturas, proposta não foi para o plenário; parlamentares 
questionam presidente, que encerrou sessão por falta de quórum

Vereadores abordam Ana Alice; fora de pauta, eleição gera polêmica

presidente, a gente não serve 
para ser vereador, para estar 
aqui”, criticou Monteiro. “A 
gente deu parecer favorável 
da Comissão de Constituição 
e Justiça. O parecer saneador 
dos membros de carreira da 
Câmara foi favorável à tra-
mitação do projeto, só que 
infelizmente, quando é da 
vontade dela, ela não coloca”, 
concluiu.

Gu Castro também se ma-
nifestou pela obstrução dos 
vereadores e confirmou que 
havia um acordo entre os 
parlamentares. “Nós fizemos 
um combinado dentro de um 
grupo de WhatsApp que nós 
temos, da Câmara Municipal, 
que se esse projeto não en-
trasse, nós daríamos apoio ao 
vereador autor da propositu-
ra. Nada mais justo. Como foi 
combinado pelo grupo, não 

seria verdadeiro manter uma 
posição no plenário contra o 
autor do projeto”, explicou.

Falhas? – Procurada após a 
sessão, a presidente apontou 
que a proposta estava inapta a 
ir para votação. “Ele (projeto) 
não está correto. Aos meus 
olhos, eu não deixo passar 
coisas irregulares ao processo 
legislativo desta Casa. A res-
ponsabilidade é muito grande 
e o vereador não gostou, se 
rebelou, convenceu outros a 
saírem junto com ele e com 
isso nós perdemos o quórum 
da sessão. Tudo que discuti-
mos, requerimentos, projetos 
que seriam votados, não terão 
validade e devem voltar em 
outra oportunidade”, salien-
tou Ana Alice.

A vereadora foi questionada 
sobre os apontamentos que 
tornaram o projeto de Mon-

teiro inapto e citou “falta de 
fundamentação legal” como 
uma das principais indica-
ções. A chefe do Legislativo 
afirmou que vai tomar provi-

dências contra os vereadores 
que abandonaram o plenário, 
já que no entendimento dela, 
eles não poderiam ter obstru-
ído a continuidade da sessão.

Projeto aprovado na Câmara de Roseira tenta 
obrigar farmácias da cidade a atender 24 horas

O vereador Luís Henrique 
Ramos, o Bigorna (DEM), 
apresentou um projeto de 
lei na Câmara de Roseira, no 
último dia 13, que determina 
a obrigatoriedade do fun-
cionamento das farmácias 
instaladas no município 
durante 24 horas por dia. O 
documento deixa aberta a 
possibilidade de atendimen-
tos presenciais ou por meio 
de plantão. A proposta foi 
aprovada em plenário, após 
discussão.

Durante a sessão, o projeto 
de lei recebeu apontamentos 
positivos e questionamentos 
dos parlamentares. O ve-
reador ‘Professor’ Adriano 
Leão (PL) perguntou se antes 
de apresentar a proposta, 
Bigorna teria discutido a 
ideia com os proprietários 
de farmácias.

Ainda na fase de discussão 
da propositura, o autor ne-
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gou que tivesse conversado 
com os empresários. “Não 
conversei com dono de far-
mácia, mas com a população 
sim. Com a população que 
conversei, eles ficaram con-
tentes porque precisam (de 
farmácia 24 horas)”, afirmou 
durante trecho de resposta 
em plenário. “Eu trabalho 
para a população que precisa 
da farmácia aberta. Se vocês 
pensam de outra forma, a 
população está vendo, não 
sou eu”, continuou durante 
explanação.

Em tréplica, Professor 
Adriano afirmou que farmá-
cias privadas não devem ser 
obrigadas a permanecerem 
abertas. “A Prefeitura tem 
a obrigação de ficar aberta 
24 horas, o hospital tem, a 
farmácia do hospital tem 
obrigação de permanecer 24 
horas. No que diz respeito à 
questão privada, é questão de 
se organizar, acho que não 
tem que criar uma lei para 
obrigar a farmácia privada 
ficar aberta. É questão de o 

prefeito fazer um decreto, 
flexibilizando, e se não pode, 
fazer um acordo com os far-
macêuticos, mandar uma lei 
para esta Casa para vermos 
o que podemos votar para 
beneficiar as farmácias, isen-
tando de impostos, enfim”, 
justificou.

No plenário, a proposta 
acabou aprovada por 4 vo-
tos a 3. Votaram a favor os 
vereadores Fernando da 
Silva ‘Gandola’ (PL), Daio da 
Farmácia (PP), João da Es-
tação (PL) e Bigorna (DEM). 
Manifestaram-se contra o 
projeto os vereadores Profes-
sor Adriano (PL), Professor 
Edson Medeiros (PSD) e Joel 
Polydoro (PSD). A vereadora 
Regina ‘Mineirinha’ (PSD) 
não participou da sessão. A 
presidente da Casa, Maria 
Cecília ‘Filha do Bispo’ (PSDB) 
só votaria em caso de empate.

Com a aprovação da pro-
posta na Câmara, o documen-
to vai para a Prefeitura de 
Roseira, que pode sancioná-lo 
ou vetá-lo. O projeto de lei 

Vereador questiona proposta, mas autor consegue passar obrigatoriedade; tema segue para o Executivo
institui o plantão de atendi-
mentos 24 horas para farmá-
cias e drogarias instaladas na 
cidade de Roseira. O vereador 

Bigorna foi procurado para 
responder sobre a elabora-
ção da propositura, mas não 
atendeu a reportagem.

Pode? – De acordo com o 
artigo 22 da Constituição 
Federal, não cabe ao Poder 
Legislativo Municipal definir 
diretrizes sobre o funciona-
mento de estabelecimentos 
comerciais. “... compete pri-
vativamente à União legislar 
sobre: I - direito civil, co-
mercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do 
trabalho...”

Foto: Leandro Oliveira
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Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO AURELIO TEODORO DA SILVA, natural de Tremembé - SP, nascido aos 10
de dezembro de 1988, profissão analista, estado civil solteiro, domiciliado e residente
na Rua Cônego Ismael Dias Monteiro, nº 65, Jardim Samar, Tremembé SP, filho de
JOAQUIM TEODORO DA SILVA e de  LUZIA VARGAS TEODORO DA SILVA.
LÍDIA LAURENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, natural de Pindamonhangaba - SP, nascida
aos 29 de janeiro de 1998, profissão doula, estado civil solteira, domiciliada e
residente na Avenida Euvira de Moura Bastos, nº 240, AP. 16, Bela Vista,
Pindamonhangaba SP, filha de JORGE FERREIRA TEIXEIRA e de SELMA LAURENA
DE OLIVEIRA TEIXEIRA.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GILVAN MARQUES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
limpeza, estado civil solteiro, de 42 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de setembro de 1979, residente e domiciliado Estrada Municipal Alcides
Soares de Oliveira, nº 1386, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de
JENECY MARQUES FERREIRA e DONIZETI CORRÊA FERREIRA.
ROSANGELA MARQUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
05 de julho de 1979, residente e domiciliada Rua Cachoeira Paulista, nº 623, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filha de ALVINO MARQUES DE OLIVEIRA e CARMINDA
HONORIA DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXSANDER BATISTA MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 12 de julho
de 1998, residente e domiciliado Rua Padre Anchieta, nº 375, Maria Áurea,
Pindamonhangaba SP, filho de BENTO DA SILVA MARTINS e ANTONIETA MOREIRA
BATISTA MARTINS.
INGRYD LORENO GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgica,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de fevereiro de 1998, residente e domiciliada Rua Maria Aparecida Pereira dos
Santos, nº 145, Jardim Carlota, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS
AUGUSTO DA SILVA GUIMARÃES e ROSEMEIRE LORENO. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ GUILHERME DA ROSA SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
gerente comercial, estado civil divorciado, de 32 anos de idade, nascido em Campos
do Jordão-SP, no dia 03 de setembro de 1989, residente e domiciliado Avenida
Mateus da Costa Pinto, nº 1185, Santa Cruz, Campos do Jordão SP, filho de ANTONIO
BENEDITO SIQUEIRA e NAIR HONÓRIO DA ROSA.
GABRIELA FERREIRA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
22 de dezembro de 1997, residente e domiciliada Rua Major Gentil Gonçalves da
Silva, nº 45, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CLAUDIO
FRANÇA e LUCIA CLEIDE FERREIRA FRANÇA. Apresentaram os documentos I,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO EDUARDO MESSIAS XAVIER JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
montador de móveis, estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de dezembro de 2002, residente e domiciliado Rua
Attila Brotero de Assis, nº 379, Residencial Arco-Íris, Pindamonhangaba SP, filho de
PAULO EDUARDO MESSIAS XAVIER e TATIANA FERNANDES DOS SANTOS XAVIER.
MARIA EDUARDA DINIZ, de nacionalidade brasileira, profissão estagiaria, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
agosto de 2002, residente e domiciliada Rua Ignes de Assis Rezende, nº 119, Jardim
Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDINEI ANANIAS DINIZ e FABIANA
APOLINARIO CONCEIÇÃO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KLEBER BARROS MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Fortaleza-CE, no dia 31
de janeiro de 1983, residente e domiciliado Rua Arlindo Paim Filho, nº 242, Reserva
dos Lagos, Pindamonhangaba -SP, filho de JOAQUIM ORION MAGALHÃES e MARIA
LIDUÍNA BARROS MAGALHÃES.
LÍVIA SANTIAGO PENELUPPI, de nacionalidade brasileira, profissão pediatra, estado
civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em São José dos Campos-SP, no dia 05
de julho de 1988, residente e domiciliada Rua Arlindo Paim Filho, nº 242, Reserva dos
Lagos, Pindamonhangab- SP, filha de DIMAS JOSÉ PENELUPPI e LELIA SORAIA
SANTIAGO PENELUPPI. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO GUILHERME DO PRADO CUSTÓDIO, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro civil, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Campos do
Jordão-SP, no dia 23 de junho de 1997, residente e domiciliado Rua Atayde Marcondes,
nº 111, Centro, Pindamonhangaba-SP, filho de SIMÃO DONIZETE CUSTÓDIO e
BENEDITA CRISTINA DO PRADO CUSTÓDIO.
VITÓRIA DE MELO GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão Dentista, estado
civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
outubro de 1997, residente e domiciliada Rua Luiz Vendramini, nº 155, Cícero Prado,
Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO SERGIO GOMES e CLAUDIA
SANTOS MELO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RÔNEY CÉSAR DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico, estado
civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de
maio de 1991, residente e domiciliado Rua José Monteiro Salgado, nº 803, Parque
São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de ROGERIO DE FREITAS e LUCÉLIA
APARECIDA BERTHOUD DE FREITAS.
HELLEN NATHÁLIA TRIGO GODOI, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12
de abril de 1993, residente e domiciliada Rua Capitão Vitório Basso, nº 1022, Parque
São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO TADEU DE GODOI e LUZIA
CRISTINA TRIGO GODOI. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SAMUEL ARCANJO DE MIRANDA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão
ajudante geral, estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em São Paulo-
SP, no dia 12 de julho de 1984, residente e domiciliado Avenida Doutor Luiz Gustavo
Raposo Ramos Mello, nº 440, bloco 7B, apto 302, Bem Viver, Pindamonhangaba SP,
filho de SAMUEL ARCANJO DE MIRANDA FILHO e MARIA DOS REIS DE MIRANDA.
MAGNA LEONCIO, de nacionalidade brasileira, profissão confeiteira, estado civil
divorciada, de 42 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 14 de novembro
de 1978, residente e domiciliada Avenida Doutor Luiz Gustavo Raposo Ramos Mello,
nº 440, bloco 7B, apto 302, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ GILVAN
LEONCIO e SYDNEY SILVA SOUZA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil divorciado, de 57 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 28 de maio de 1964, residente e domiciliado Rua Guilherme José Gama
Pestana, nº 125, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de SALVADOR DE
OLIVEIRA e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA.
ANTONIA MARIA RODRIGUES BEZERRA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 48 anos de idade, nascida em São João do Araguaia-PA,
no dia 01 de março de 1973, residente e domiciliada Rua Guilherme José Gama
Pestana, nº 125, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO VIEIRA
DOS SANTOS e MARIA RODRIGUES BEZERRA. Apresentaram os documentos I,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2021.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 322/2021-SUP; 
7160/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de máscaras descartáveis de uso hospitalar, PFF², para os 
colaboradores da Secretaria e Unidades de Saúde.
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
CNPJ: 07.731.777/0001-75
DATA DA ASSINATURA: 16/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONVÊNIO Nº 01/17

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Associação dos Deficientes 
Físicos de Lorena - ADEFIL, CNPJ nº 60.130.036/0001-11, por meio da Secretaria de 
Saúde, celebram o Termo Aditivo 06, que tem como objeto autorizar a utilização do 
saldo remanescente, no valor de R$ 33.358,55 (trinta e três mil, trezentos e cinquenta 
e oito reais e cinquenta e cinco centavos), repassado para o ciclo de vigência de 12 
(doze) meses anterior, para o projeto de recuperação de sequelas pós-covid-19. Data 
de assinatura: 15/09/2021.

  PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

 

 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625 – Tel: (12) 3185-3000 

CEP 12.607-020 – Lorena – São Paulo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, 
vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante 
procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de Recursos 
Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: SANDRA R S CONCEICAO RG: 34.0003303; MATHEUS M LEMES 
RG: 564488148; PATRICIA T G PINTO RG: 0536131642; FLAVIA G  PAULA PAIVA; EDUARDO VENANZONI RG: 410067945; 
PATRICIA MANHANINI DE ARAUJO RG: 109795997. 
 

Lorena, 21 de setembro de 2021. 
 
 

Sylvio Ballerini 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
  

Sede da Santa Casa em Pindamonhangaba, que é foco de articulação de vereadores por ampliação de atendimento; proposta é focar rotina

Fotos: Reprodução PMC

Câmara de Pinda articula 
por expansão de cirurgias 
eletivas para Santa Casa
Procedimentos cirúrgicos foram paralisados desde o início da pandemia

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Na tentativa de expandir a 
capacidade de procedimen-
tos cirúrgicos eletivos em 
Pindamonhangaba, a Câmara 
Municipal tem articulado para 
agilizar o processo. Somente 
neste mês, duas reuniões com 
gabinete e administração da 
Santa Casa de Misericórdia 
foram realizadas.

Devido a alta complexidade 
para atendimento de pacientes 
contaminados pela Covid-19, 
a Saúde suspendeu, ainda no 
último ano, a realização de 
cirurgias eletivas (que não são 

de urgência ou emergência). 
Em outubro de 2020 a pasta 
havia afirmado a retomada 
dos atendimentos que foram 
adiados no primeiro semes-
tre de 2020. Ao menos 30% 
das cirurgias já haviam sido 
realizadas e a previsão era de 
dobrar a porcentagem antes 
do término do ano.

“Infelizmente por conta da 
pandemia estamos com o 
número reduzido para 38 
cirurgias por mês para nos-
sos pacientes (...) me refiro as 
conhecidas cirurgias hérnia, 
pedra no rim, vesícula, vascu-
lar, ginecológica...entre outras. 
Um número insatisfatório para 
atender nossa população que 

vem sofrendo com a demora 
para agendar a suas cirurgias”, 
afirmou o vereador Magrão 
(PL), por meio das redes sociais. 
Ainda no gabinete do prefeito, 
ficou acordado que os parla-
mentares se reuniriam com 
a Santa Casa com o objetivo 
de expandir os atendimentos 
cirúrgicos ou “contratar esse 
serviço em outra cidade”. 

A articulação com a Santa 
Casa ocorreu recentemente 
com a presença de todos os 
parlamentares, além da secre-
tária de Saúde, Ana Claudia 
Macedo. Segundo o vereador 
Renato Cebola (PV), foram 
discutidas a ampliação de leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), além da realização 
das cirurgias em pacientes que 
requerem o atendimento.

Por meio de nota, a Prefeitu-
ra afirmou que está retomando 
o atendimento neste mês, de 
forma gradual. A expectativa 
é chegar a 100%, conforme 
a disponibilidade de leitos no 
SUS (Sistema Único de Saúde). 
Segundo o Município, há inter-
nações causadas indiretamente 
pela Covid-19. A gestão já 
iniciou a tramitação de um 
contrato para as cirurgias.

Cenário – Pindamonhangaba 
ultrapassou, na última semana, 
a barreira dos 19,1 mil casos de 
Covid-19. Ao menos dez pesso-
as seguiam internadas para o 
tratamento da doença, sendo 
três delas na UTI e sete na 
enfermaria. Até esta terça-feira 
(21), 417 pessoas morreram 
na cidade em decorrência das 
complicações da doença.
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A Saeg (Companhia de Água, 
Esgoto e Resíduos de Guara-
tinguetá) pode voltar a cortar 
o fornecimento de água aos 
moradores inadimplentes 
e que não negociaram seus 
débitos junto à companhia. 
Atualmente, a empresa de 
economia mista é proibida de 
suspender o abastecimento 
devido a uma lei municipal, 
criada no ano passado, que 
assegura o fornecimento à 
população durante a pande-
mia e período de quarentena. 
Mas um projeto de alteração 
enviado à Câmara pode mudar 
a situação.

A iniciativa, de acordo com 
a Saeg, partiu da Prefeitura de 
Guaratinguetá, que é sócia-ma-
joritária da companhia. Antes 
do envio ao Legislativo, a Saeg 
aguardava o possível fim do 
período de quarentena, im-
posto pelo Governo do Estado 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

de São Paulo. Ainda que haja 
avanço da vacinação em todo 
o estado, não há previsão para 
o fim do período pandêmico. 
“Já está tramitando. Não a 
Saeg, mas o Executivo enviou 
esse projeto para a Câmara 
para que a gente pudesse fazer 
o corte dos imóveis de padrão 
bom, ótimo e excelente, isso 
seria o mais rápido possível. 
Enquanto a gente não chega 
ao fim da quarentena, esses 
cortes seriam retomados de 
forma sistemática”, afirmou 
o diretor comercial da Saeg, 
Saluar Magni.

São quase R$ 4 milhões 
acumulados apenas de ina-
dimplentes nos últimos anos 
e mais de 1,2 mil residências 
que estão com contas de 
água atrasadas no período 
da pandemia, que teve início 
entre março e abril de 2020. 
“A intenção da Saeg não é o 
retorno do corte de água. A 
nossa intenção é que a po-
pulação procure a Saeg para 
que regularize seus débitos. 

Saeg pode retomar cortes de água em Guará
Foto: Colaboração

Nós temos um alto número de 
parcelamentos em atraso, de 
contas de água em atraso que 
precisam ser regularizadas”, 
destacou Saluar.

A Saeg tem as contas e 
serviços regulados pela Ar-
sesp (Agência Reguladora de 
Serviços Públicos do Estado 
de São Paulo). Uma das jus-
tificativas da autarquia é o 
volume de exigências feitas 
pela reguladora para que 
a Saeg mantenha as contas 
em dia. Caso seja aprovado o 
retorno dos cortes na Câmara, 
a empresa de economia mista 
deve iniciar de imediato os 
desligamentos.

O contribuinte que tem 
débitos abertos com a Saeg 
pode fazer negociação no se-
tor comercial da companhia, 
à rua Almirante Barroso (Rua 
da Palha), nº 188, no Centro. 
Se o inadimplente não abrir 
acordo, ele pode ter o nome 
negativado além de ter o 
fornecimento de água inter-
rompido pela Saeg.

Saiba mais sobre essa e outras informações da
cidade acessando www.cmcruzeiro.sp.gov.br

CÂMARA DE CRUZEIRO DEVOLVE

R$250 MIL
PARA OS COFRES MUNICIPAIS

CÂMARA DE CRUZEIRO DEVOLVE

R$250 MIL
PARA OS COFRES MUNICIPAIS

VALOR SERÁ REVERTIDO EM MELHORIAS NA CIDADE
Uma gestão transparente, responsável e focada em trabalhar 
sempre pela população está no caminho para que a vida em 
Cruzeiro seja cada vez melhor. Pensando nisso, mais uma vez 
a Câmara Municipal devolveu recursos municipais aos cofres 
públicos – agora foram R$ 250 mil. Os valores serão destinados 
a obras e melhorias na saúde e infraestrutura por toda a cidade.

Prefeitura de Cruzeiro realiza concurso após 
espera de cinco meses por causa da pandemia

A Prefeitura de Cruzeiro di-
vulgou, na última quinta-feira 
(16), a nova data das provas do 
concurso público nº 1/2020. 
Adiada no ano passado, devido 
à pandemia da Covid-19, as 
avaliações serão realizadas 
no próximo domingo, dia 26.

Os cargos disponíveis para 
os candidatos já inscritos serão 
de analista de controle interno, 

Thales Siqueira
Cruzeiro

bibliotecário, biólogo, técnico 
de meio ambiente, técnico de 
tecnologia em informática, te-
soureiro e analista de políticas 
públicas.

O candidato deverá com-
parecer ao local da prova 
com antecedência mínima de 
uma hora, munido de caneta 
esferográfica azul ou preta e 
documento original com foto.

O secretário municipal de Ad-
ministração, Danilo Rezende, 
lembrou a reformulação que a 
Prefeitura teve que fazer pelo 

adiamento. “As provas eram 
para acontecer em 22 de mar-
ço de 2020. Com a pandemia 
nós fomos obrigados a suspen-
der essas provas. Fizemos em 
novembro de 2020 as provas 
para alguns cargos cujo núme-
ro de candidatos era menor por 
conta da aglomeração”, frisou.

A empresa contratada para 
a realização do concurso, a 
PubliConsult, está mandando 
e-mails para os candidatos 
alertando-os sobre a nova 
data da prova. “A gente está 

Avaliação marcada para o próximo domingo tem oito áreas da administração para contratações
divulgando porque como ficou 
muito tempo parado, por conta 
da pandemia, muitas pessoas 
esquecem que fizeram a inscri-
ção. A gente está tentando fazer 
essa divulgação da melhor for-
ma possível”, revelou Rezende.

Como medidas de prevenção 
contra o coronavírus, o can-
didato deverá se apresentar 
utilizando obrigatoriamente 
máscara facial de proteção 
e deverá levar o seu próprio 
frasco de álcool em gel. Os 
bebedouros não estarão acessí-

veis, portanto, cada um deverá 
levar sua própria garrafinha 
de água. Quem desrespeitar 
as normas será desclassificado. 

Os locais em que o processo 
seletivo será aplicado são EM 
Dr. Arnolfo Azevedo, EM Maria 
Leonor Costa, EM Professor 
Antônio Vicente da Silva Bue-
no e EM Professor Joaquim 
Rebouças de Carvalho Netto. 
Os horários variam de acordo 
com os cargos. O edital com-
pleto está disponível no site da 
Prefeitura, cruzeiro.sp.gov.br.

Companhia aguarda aval da Câmara para suspender fornecimento de contribuintes inadimplentes

Conta de água sob gestão da Saeg, em Guará; autarquia deve voltar a cortar fornecimento de inadimplentes


