
Em guerra, Monteiro é afastado
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Mineiro derruba cassação em 
votação surpresa da oposição
Sessão de 13 horas, que avaliou contrato na secretaria de Educação, acabou com 
reviravolta entre vereadores críticos ao prefeito; absolvição em dez denúncias

Quase 13 horas. Esse foi o 
tempo para leitura de pro-
cesso, fala de vereadores, 
apresentação de defesa e 
votação das dez denúncias do 
processo de cassação contra 
o prefeito de Cachoeira Pau-
lista, Antônio Carlos Mineiro 

(MDB), durante sessão da 
Câmara na última terça-feira 
(21). Mas para quem espera-
va o fim da administração do 
emedebista, após forte pres-
são da oposição, o resultado 
foi de surpresa, com todas as 
votações favoráveis ao chefe 

do Executivo. Após cerca 
de três meses da abertura 
da CEP (Comissão Especial 
Processante), a sessão que 
definiu pela manutenção 
de Mineiro contou com a 
presença de público que se 
manifestou no plenário por 

meio de cartazes questionan-
do o processo e pedindo pelo 
arquivamento. A sessão teve 
início por volta das 14h15 de 
terça-feira e foi encerrada às 
3h35 da quarta-feira (22).

A Comissão foi aberta em 
21 de setembro após o envio, 

ao Legislativo, de uma denún-
cia por um eleitor cachoei-
rense, que listava supostas 
irregularidades no contrato 
firmado entre a Prefeitura e 
o IBC (Instituto Brasileiro de 
Cidadania).

O vereador Max, que presidiu a comissão processante, ao lado de grupo que surpreendeu durante votação que barrou cassação do prefeito de Cachoeira, Antônio Carlos Mineiro
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Soliva e o vice Régis Yasumura, durante reunião no gabinete; governo planeja ações após empréstimo

Sylvio Ballerini assina convênio em Sâo Paulo, que garante novos investimentos para o município

Guará projeta início de
investimentos e vai pagar
R$ 50 milhões em oito anos

Com o contrato de emprés-
timo de R$ 50 milhões junto 
ao Finisa (Financiamento à In-
fraestrutura e ao Saneamento), 
programa da Caixa Econômica 
Federal, celebrado na última 
semana, a Prefeitura de Guara-
tinguetá prepara montante de 
R$ 150 milhões para investir 
em obras, infraestrutura ur-

bana e construção de novos 
acessos ao município. No 
gabinete do prefeito Marcus 
Soliva (PSC), os discursos pelo 
empréstimo davam o tom 
da relevância que o recurso 
terá para que o Município 
destrave obras em bairros, 
aguardadas há anos.
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Soliva revela que Saeg assume 
tratamento do esgoto em 2022
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Governo do Estado contempla 
Lorena com campo de futebol 
e consultório veterinário

A Prefeitura de Lorena fir-
mou três convênios com o 
Governo do Estado no último 
fim de semana, que garantirão 
avanços no serviço de saúde 
animal e nos setores de Espor-
te, Lazer e de Assistência Social. 

A cidade foi incluída em num 
pacote estadual de melhorias 
que viabilizará a implantação 
de um consultório veterinário 
gratuito e a construção de um 
campo no Cecap.

Pág.  7

Justiça barra aumento salarial de 
prefeita, vice e secretários de Potim

A Justiça determinou a 
suspensão do reajuste do 
subsídio da prefeita, vice-
-prefeito e secretários de 
Potim. A decisão foi publi-

cada no último dia 14, e 
prevê aplicação de multa de 
até R$ 100 mil em caso de 
descumprimento.

Ex-vereadora 
Regininha 
assume Saúde 
de Pinda

Regina Célia Daniel Santos, 
a Regininha (PL), assumiu 
a secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba. A agora 
ex-vereadora retorna à pasta 
em que já trabalhou, agora 
como responsável pelo co-
mando das atividades, após 
um convite do prefeito Isael 
Domingues (PL). Esta é a se-
gunda mudança no comando 
da Saúde em 2021. Ainda 
em junho, com o pedido de 
afastamento de Valéria dos 
Santos, após apontamento 
de irregularidades feito pelo 
Governo do Estado no “fura-
-fila”, em Taubaté, Ana Claudia 
Macedo conduziu a secretaria 
até o último mês.
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Ana Alice tira 
mandato de 
Monteiro e 
Gibelli assume

A sessão legislativa da úl-
tima segunda-feira (20), em 
Aparecida, terminou com o 
clima pesado, após o anúncio 
da extinção do mandato de 
vereador de André Monteiro 
(Patriota). A decisão foi lida 
e tomada pela presidente 
da Casa, Ana Alice Braga 
(Podemos), como último 
ato deste ano. A vereadora 
fez apontamentos contra 
Monteiro, que se mostrou 
surpreso e garantiu que vai 
representar judicialmente 
contra a parlamentar.
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Cruzeiro recebe 
apoio estadual 
para reforçar 
frota da Guarda 

Terceira cidade mais violenta 
da região em 2021, Cruzeiro 
recebeu do Estado um refor-
ço no patrulhamento para a 
zona rural e em outros pontos 
críticos da cidade. Além de 
melhorias no setor da Segu-
rança Pública, o Município foi 
contemplado com dois progra-
mas estaduais de capacitação 
profissional.
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Política a conta-gotas...

EXPECTATIVA POLÍTICA!
Dois renomados institutos confir-

mam o favoritismo do ex-presidente, 
a resistência do presidente atual e 
uma terceira via incipiente para a 
população.

Trata-se de uma fotografia atual 
de uma situação que vai se alterar ao 
longo dos próximos 10 meses para 
a eleição.

A imagem da fotografia atual 
é semelhante ao álbum de família, 
visto muito anos depois.

Alguns não estão mais no nosso 
mundo, outros cresceram, mudaram 
e nem sabemos por onde andam.

O ex-presidente ainda está na me-
mória - recente - dos entrevistados.

A mudança no mundo do trabalho 
é intensa e avassaladora. 

O “home office” trouxe ao mun-
do uma experiência interessante: há 
vida inteligente fora dos locais de 
trabalho!

Alguém ouviu falar em movimen-
tos sindicais?

O atual presidente na memória 

– presente - dos entrevistados num 
momento crucial da vida das pessoas: 
a vacinação!

É fácil responder: em quem você 
votaria?

A mesma resposta não se verifica-
ria se um terceiro candidato aparecer 
com potencial de votos.

O ambiente político atual é in-
fluenciado pela situação econômica 
do país: inflação, desemprego, misé-
ria, recessão, dívida pública...

Além, temos 50% da população 
despolitizada, 20% lutando para 
a sobrevivência, - por alimentos e 
condições mínimas de vida-, uma 
desigualdade vergonhosa, 30% na 
extrema pobreza...

A nossa fragilidade social nos 
determina uma incerteza permanente.

O que deveríamos ter combatido 
não o fizemos de modo eficaz.

Outro aspecto interessante com 
referência ao ex-presidente é sobre o 
grande eleitorado jovem que tem uma 
ideia ou interpretações que se for-
maram em conversas de família, na 

escola, no trabalho, em associações, 
no debate político e nas notícias, nas 
cenas televisivas e na internet.

A impressão para o eleitor mais 
velho que o país não mudou, como 
se não houvesse gerações que aca-
baram por criar eleitores com outras 
percepções, em decidir sobre um 
cenário político que será oferecido à 
sociedade nos próximos meses.

Pesquisas recentes afirmam que 
mais da metade dos eleitores foram 
marcados pela perda de parentes, 
amigos e conhecidos pelo Covid. 

O número de mais de 600 mil 
mortes de brasileiros é extremamente 
significativo para um pleito eleitoral.

A terceira via, poderia chamar-se 
terceira opção (terceira via com mais 
de 10 candidatos?)

Outro fato a considerar é sobre o 
eleitorado evangélico que não é mais 
o mesmo, em tamanho, comparado 
com os números de 2000, pelo IBGE. 

Comparado com a última eleição, 
e os que não formam mais fileiras em 
um nome único vêm o mundo com 

outros olhos.
Representam hoje o dobro!
O agronegócio não tinha tanta re-

presentatividade econômica e social 
comparado com os anos 2000.

Não parece, mas o país mudou!
Outro cenário a considerar, no 

caso de Moro alcançar 15% até maio, 
irá provocar um desequilíbrio na du-
pla que lidera as intenções de voto.

Apesar da sua constante aparição 
nos noticiários quando da operação 
Lava Jato, a sua presença no cenário 
político ainda não despertou para o 
país politicamente, mas poderá dese-
quilibrar o tabuleiro eleitoral.

Não ignorar o imediatismo pre-
sente na vida do brasileiro que sem-
pre projeta o futuro colocando as suas 
crenças à frente da realidade.

Talvez, o momento mais espe-
rado, o do debate (não acredito que 
haverá debate) em que os candidatos 
terão que explicar à sociedade os cri-
mes de corrupção, a falta de vacina 
e usar a justiça para fins políticos.

Viver para ver!

   A nossa fragilidade social nos 
determina uma incerteza permanente

"Os problemas não 
são resolvidos 
com carismas”

Angela Merkel, ex-chanceler alemã

Sylvinho Ballerini

Na mira do TJ
Repercutiu entre os formadores 

de opinião de Pinda o ‘limpa que 
a Justiça’ fez nos projetos incons-
titucionais que alguns vereadores 
tentaram imputar no município, 
com peso ao erário público. Magrão, 

Norbertino, Rogério Ramos e até o 
ex-vereador Jânio Lerário fazem 
parte da lista das inconstituciona-
lidades apontadas pelo Ministério 
Público em ação direta ao Tribunal 
de Justiça. De acordo com os cien-
tistas da política local, se o prefeito 
Isael Domingues não tivesse vetado 
todos estes projetos, ele que estaria 
em cheque agora com os ‘homens 
da toga’. Perguntem ao presidente 
da Câmara, o Cal!!!

Fogo no parquinho
E a novela da ‘cassação’ de 

Antonio Mineiro em Cachoeira 
Paulista teve seu capítulo final na 
madrugada desta terça-feira, com 
placar inusitado. Apenas Brejão e 
Léo Fenix mantiveram seus votos 

para cassar. O resto da patuleia, 
digo, dos vereadores que prometiam 
acabar com o mandato do prefeito, 
inclusive o Bebe do Salário Mínimo 
e Max do Casemiro, no momento 
que viram o ‘circo pegando fogo’, 
preferiram mudar o voto para tentar 
suavizar o Mineiro que, além de 
continuar prefeito, com certeza pro-
mete o troco a cada um no momento 
certo. Quem viver, verá...

‘Bendito entre as mulheres’
E quando tudo parecia terminar 

na cassação de Antônio Mineiro, na 
fatídica noite em que Brejão e seus 
pupilos já can-
tavam a vitória, 
entra em ação 
o poder de arti-
culação da ban-
cada feminina 
do Legislativo 
– Ângela, Thá-
litha e Adriana 
– que através da 
influência digital, lotou o plenário 
da Câmara com manifestações 

Fabio Longuinho

As mensagens Natalinas e votos de um Feliz Ano 
Novo ensejam sempre a PAZ!

O sentimento de PAZ será o mais desejado 
neste Novo Ano, onde teremos um embate político, entre 

candidatos que não promoveram a JUSTIÇA, não 
lutaram pelo BEM-ESTAR da sociedade e que se 
apresentam ao público com um passado político 

e administrativo não recomendado.
O país precisa de UNIÃO, TOLERÂNCIA, 

JUSTIÇA e PAZ!
Aos leitores/eleitores que construamos a PAZ para o nosso 
país com um FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO 

NOVO! São os meus votos!

Guaratinguetá: Marcus Soliva Cruzeiro: Thales Gabriel Piquete: Rômulo Kazimierz

Sete metas importantes...
...pela frente - Focando nos 

próximos anos, Thales pretende en-
tregar o Hospital Regional, trabalhar 
o projeto do Shopping, concluir a 
Estação de Tratamento de Esgoto, 
potencializar o Trem Turístico, 
avançar com as novas Vias Urbanas 
a infraestrutura  para o novo Distrito 
Industrial e estabelecer a nova sede 
da Prefeitura com a instalação do 
Poupatempo.

Muito a fazer em pouco...
...tempo - Com a cidade entre as 

cem mais atrativas do país nos se-
tores de agronegócio, mercado imo-
biliário e serviços, Soliva comanda 
recursos que devem ultrapassar os 
R$ 100 milhões de investimentos no 
próximo ano. Modernização e cria-
tividade administrativa têm sido a 
base para ordenar os futuros investi-
mentos com a chegada do aeroporto 
abrindo novas possibilidades.

Economia e transparência...
...gerando crescimento - jus-

tifica a geração de empregos e 
a multiplicação dos CNPJ's na 
cidade, afirma Rominho. Com um 
orçamento municipal estimado de 
R$ 35 milhões, acrescido de mais 
R$ 22 milhões de investimentos no 
tratamento de esgoto, o prefeito fe-
cha o ano com o start de outras nove 
grandes obras que devem alavancar 
a geração de renda da população.

‘pró-Mineiro’ e, com os ‘embargos 
auriculares’ entre os vereadores, 
começaram a desbancar a bancada 
dos ‘maus-maus’. Rodolfo Veteri-
nário teve chilique e baixou Pronto 
Socorro, Felipe Piscina resolveu 
botar a mão na consciência, seguido 
de Rogéria Lucas, que reconsiderou 
e aí, vitória da democracia. Salva-
ram a pele, quer dizer, o mandato 
do prefeito...   

Vai que cola...
Para quem pensou já ter ‘visto 

de tudo’ quando o assunto é Câmara 
Municipal, ficou surpreso com o 
pessoal de Aparecida, quer dizer, da 

presidente Ana 
Alice, em seu 
último ato na 
presidência da 
Casa: decretou 
sumariamente e 
unilateralmente 
a extinção do 
mandato de um 
vereador! Tá 

certo que se tratava de André Mon-
teiro – que incomoda muita gente, 
em especial a ela, propriamente dito. 
Mas já pensou se a moda pega?

Tiro no pé!!!
A repercussão da extinção do 

mandato de André Monteiro – por 
obra e graça da ‘presidenta’ Ana 
Alice – está dando muito o que falar 
nas rodas polí-
ticas da Capital 
Mariana, popu-
laridade exces-
siva à ‘vítima’ 
e preocupação 
nos concorren-
tes ao Execu-
tivo de 2024. 
Motivo, é que 
André corre o risco de sair de vítima 
a herói da história, ganhando forças 
para prefeiturar, ainda mais com a 
possibilidade de ter Toni Tuma nos 
bastidores ou como vice. Tadinho 
daquele candidato 'bem alimentado' 
e que acorda tarde...

Sob nova direção
Ainda sobre a Câmara de Apare-

cida, o barraco que Ana Alice – em 
seus suspiros finais na presidência 
– armou contra o André e foi tão 
surpreendente, que praticamente 
roubou a cena mais importante 
da última sessão, a eleição de Gu 
Castro como próximo presidente e 
sua nova mesa diretora. Gu, como é 
conhecido, tem a missão de retomar 
a estabilidade política da Casa de 
Leis. O bom é que ele tem capaci-
dade para isso.

Amigo público...
...inimigos ocultos – Parece que 

o bom desempenho da gestão de 
Fábio Longuinho, frente a presi-

Fechando o ano...

André Monteiro
Piscina e Max, Fênix e Carlos da Saúde

Ana Alice

dência da Câmara de Lorena, tem 
incomodado ‘muita gente’. Essa 
semana, antevéspera do Natal, ‘uma 
das mãos amigas’ tentou jogar no 
seu colo, quer dizer, no caixa do 
Legislativo, a obrigação de uma 
eventual parcela do fundo emergen-
cial municipal às famílias carentes. 
Disseram que até o prefeito Sylvio 
Ballerini ‘caiu no conto’.

E por falar em Câmara...
...de Lorena – o presidente Fabio 

Longuinho deu prévia, esta semana, 
do fechamento do seu primeiro ano 
no comando do Legislativo com sal-
do positivo dos trabalhos e a expec-

tativa da devo-
lução próxima 
a R$ 1 milhão, 
como resulta-
do da economia 
dos recursos do 
duodécimo. Par-
te destes valores 
que estão sendo 
retornados aos 

cofres do Executivo, R$ 124 mil 
são referentes a contratos e empe-
nhos que herdou de seu antecessor 
Fradique, que decidiu extinguir por 
julgar desnecessários. Longuinho 
sugeriu ao prefeito Sylvio Ballerini 
reverter estes recursos da Casa de 
Leis em bônus a todos funcionários 
concursados da Prefeitura.

E por falar em prefeito...
...prefeito Sylvio Ballerini, digo, 

Lorena, a cidade foi incluída em mais 
um pacote de melhorias do governo 
João Doria. Desta vez, até o público 
da causa animal o aplaudiu. Entre 
os três convê-
nios que libera-
ram R$ 250 mil 
para construção 
de um campo de 
futebol na Cecap 
e vários cursos 
para o Fundo 
Social, destaque 
para o programa 
estadual “Meu Pet”, com investimen-
to de R$ 5 milhões para construção, 
implantação e equipamentos de um 
consultório veterinário para múl-
tiplos procedimentos. De acordo 
com o gabinete, a contrapartida da 
Prefeitura será a cessão da área em 
torno de 480 m².

Ele ou nós?
Circulou entre os entendidos 

de política do Ponto Chique que 
um grupo de filiados do MDB de 
Guará combinou um 'xeque-mate' na 
liderança do partido: "ele ou nós?". 
Segundo a patuleia da Praça, parece 
que o encontro do 'tira-teima' ainda 
não rolou porque ainda não sabem 
quem de fato está na liderança. 
Detalhe, por ironia, o indesejado é 
a figura questionada pelo grupo...

Magrão confere ofício com os colegas

O 'mascarado...'
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O prefeito de Cachoeira Paulista, Antônio Mineiro, absolvido pela Câmara após sessão de 13 horas

Saeg assume tratamento do esgoto em janeiro, crava Soliva
Prefeito destaca plano para elevar esgotamento sanitário de Guaratinguetá para até 50% tratado até o começo de 2023

Cachoeira debate reviravolta que 
arquivou denúncias contra Mineiro
Sessão de 13 horas, que avaliou contrato na secretaria de Educação, acabou com 
votos surpresa de vereadores críticos ao prefeito; absolvição em dez denúncias

Quase 13 horas. Esse 
foi o tempo para leitura 
de processo, fala de vere-
adores, apresentação de 
defesa e votação das dez 
denúncias do processo de 
cassação contra o prefeito 
de Cachoeira Paulista, An-
tônio Carlos Mineiro (MDB), 
durante sessão da Câmara 
na última terça-feira (21). 
Mas para quem esperava 
o fim da administração do 
emedebista, após forte pres-
são da oposição, o resultado 
foi de surpresa, com todas 
as votações favoráveis ao 
chefe do Executivo.

Após cerca de três meses 
da abertura da CEP (Comis-
são Especial Processante), a 
sessão que definiu pela ma-
nutenção de Mineiro contou 
com a presença de público 
que se manifestou no ple-
nário por meio de cartazes 
questionando o processo e 
pedindo pelo arquivamento. 

Gabriel Mota 
Cachoeira Paulista

A sessão teve início por vol-
ta das 14h15 de terça-feira 
e foi encerrada às 3h35 da 
quarta-feira (22).

A Comissão foi aberta em 
21 de setembro após o en-
vio, ao Legislativo, de uma 
denúncia por um eleitor 
cachoeirense, que listava 
supostas irregularidades 
no contrato firmado entre a 
Prefeitura e o IBC (Instituto 
Brasileiro de Cidadania).

A contratação foi feita por 
dispensa de licitação, no valor 
aproximado de R$2 milhões, 
para a prestação de serviços 
de manutenção escolar e 
gestão das merendas nas 
unidades escolares muni-
cipais. Alegando irregu-
laridades, como o super-
faturamento de produtos 
alimentícios, a Prefeitura 
rompeu unilateralmente 
com a IBC, em julho.

A CEP foi presidida por 
Max Barros (DEM), teve Dil 
Fonseca (PSD) como relator 
e Carlinhos da Saúde (PL) 
como membro. Diferente do 
que era esperado, a maioria 

dos vereadores se posicio-
nou de forma contrária à 
cassação.

Durante pronunciamen-

tos no decorrer de toda 
a Comissão, a votação se 
encaminhava para um des-
fecho negativo para Minei-

ro. Porém, ao utilizarem a 
tribuna, parlamentares se 
manifestaram favoráveis à 
manutenção do mandato, 

voltando as críticas aos 
secretários, como fez Max 
Barros. “Às vezes não é o 
senhor (Mineiro), às vezes 
são algumas pessoas ao seu 
redor que querem seu mal 
e acabam te prejudicando. 
Alguns secretários, que 
querem confrontar um ve-
reador”, disse o presidente 
da Comissão ao prefeito, na 
tribuna. 

Luiz  Gonzaga Bre jão 
(PSC), que foi relator da 
CEI (Comissão Especial de 
Inquérito) que antecedeu a 
processante, manteve o voto 
para a cassação em todas as 
denúncias contra o prefeito, 
afirmando que jamais iria 
contra algo que relatou. O 
vereador ainda afirmou que 
“foi lastimável a mudança 
de um pensamento em que 
todos mudaram de opinião 
para não ficar mal com a 
população”.

Nas dez votações referen-
tes às denúncias apontadas 
ao chefe do Executivo, Mi-
neiro teve a maioria das 
manifestações favoráveis à 
continuidade do mandato.

O prefeito afirmou que 
não houve articulação com 
os vereadores para essa 
mudança de cenário. “O que 
eu fui fazer lá presencial-
mente é mostrar que estou 
empenhado para trabalhar 
pela cidade. Eu acho que 
eles conseguiram entender 
e eles também querem que 
a cidade cresça. Acho que o 
discurso é o mesmo” avaliou 
Mineiro.

O tratamento do esgoto de 
Guaratinguetá vai passar por 
uma transição no próximo 
dia 3. A Guaratinguetá Sanea-
mento, atual responsável pelos 
serviços, será substituída pela 
Saeg (Companhia de Água, Es-
goto e Resíduos), operadora de 
economia mista do município. 
A informação foi confirmada 
pelo prefeito de Guaratingue-
tá, Marcus Soliva (PSC), no 
programa Atos no Rádio da 
última quarta-feira (22).

A transição e passagem de 
gestão terão ainda a Codesg 
(Companhia de Desenvol-
vimento de Guaratinguetá) 
como empresa pública muni-
cipal auxiliadora da Saeg no 
tratamento do esgoto na cons-
trução de uma ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto). Após a 
oficialização, a Saeg terá que 
prestar contas e apresentar 
um cronograma de como fará 
a gestão do serviço.

Guaratinguetá coleta 92% 
do esgoto, mas trata apenas 
29%. Segundo Soliva, a ex-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

pectativa é alavancar logo 
nos primeiros 12 meses o 
percentual do esgoto tratado 
no município com a assunção 
da Saeg. “Entramos numa 
rota de avanço no tratamen-
to de esgoto. Acredito que 
até o início de 2023 a gente 
chegue a 50% do esgoto 
tratado”, afirmou o prefeito.

Concluir a universalização 
do esgoto do município é 
algo que não deve ser feito 
até o fim do seu mandato, 
garantiu Soliva. Mas a pro-
jeção com a gestão da Saeg 
é finalizar 2024 com 60% 
do esgoto tratado, segundo 
o prefeito. “A gente tem que 
ter linha de crédito, investi-
mento em rede de esgoto, e 
isso aí ninguém vê, é algo 
que está enterrado”, afirmou.

ETE’s – As novas estações 
de tratamento de esgoto de 
Guaratinguetá serão cons-
truídas em parceria entre 
a Saeg e a Codesg. A Com-
panhia de Desenvolvimento 
vai auxiliar na nova gestão 
do serviço de saneamento. 
“A Codesg está assumindo 
em parceria com a Saeg a 
estação de tratamento de 

esgoto. É uma empresa mu-
nicipal, tem feito grandes 
trabalhos no município, não 
é uma empresa terceirizada, 
pertence ao setor público e 
a gente confia muito nesse 
trabalho”, concluiu Soliva.

Histórico – Em outubro 
de 2020 a Saeg deu aval e a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
publicou um decreto de ex-
tinção do contrato de PPP 
(Parceria Público Privada) 
para o esgotamento sanitá-
rio. O contrato foi assinado 
em 2008 entre a Saeg e a 
CAB (Companhia de Águas 
do Brasil). Em 2017, com 
o contrato em andamento, 
após reestruturação admi-
nistrativa, a CAB virou a 
Iguá Saneamento, que na 
cidade responde por Guara-
tinguetá Saneamento, para 
cumprimento da PPP. No 
ano passado, Soliva explicou 
que a Iguá não poderia ter 
passado o controle acionário 
sem anuência prévia da Saeg 
e alegou descumprimento 
contratual para romper o 
acordo. Em novembro a 
Justiça suspendeu o decreto.

Outra justificativa pelo 

pedido de rompimento do 
contrato entre a Saeg e a 
Guaratinguetá Saneamento 
foi o laudo emitido pela FGV 
(Fundação Getúlio Vargas), 
após analisar o contrato 
assinado entre as partes em 
2008. Desde então, Prefei-
tura e empresa travam uma 
queda de braço para definir 
quem é responsável pelos 
serviços.

Procurada pela repor-
tagem do Jornal Atos, a 
Guaratinguetá Saneamento 
destacou que “... lamenta a 
decisão, movida em decor-
rência de um processo de 
caducidade por parte da 
Prefeitura, em virtude da 
alegação de transferência de 
controle sem anuência pré-
via, e ressalta que a alegação 
é infundada, uma vez que em 
2017 o Poder Concedente foi 
devidamente comunicado 
da operação societária e se 
posicionou formalmente pela 
não necessidade da referida 
anuência”.

A empresa frisou que se-
gue recorrendo ao Poder 
Judiciário, a fim de reverter 
a situação.Obra de esgoto em Guará, Saeg assume tratamento da rede municipal
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Justiça suspende aumento de salário 
de prefeita, vice e secretários de Potim
Medida ocorre um ano após Câmara aprovar reajuste; Prefeitura promete recorrer

Leandro Oliveira
Potim

A Justiça determinou a 
suspensão do reajuste do 
subsídio da prefeita, vice-pre-
feito e secretários de Potim. A 
decisão foi publicada no últi-
mo dia 14, e prevê aplicação 
de multa de até R$ 100 mil 
em caso de descumprimento. 
A determinação ocorre quase 
um ano após a Câmara ter 
aprovado o aumento, com a 
maioria dos votos.

No despacho assinado pelo 
juiz Dr. Lucas Garbocci da 
Motta, existem apontamen-

tos referentes ao percentual 
do reajuste no comparativo 
entre a atual e a legislatura 
passada, que chegam a 155%. 
“... ou seja, muito mais do que 
uma revisão dos subsídios, 
por intermédio da referida 
norma, houve um significa-
tivo aumento dos subsídios 
do prefeito, vice-prefeito 
e secretários municipais, 
tudo isso em um momento 
que a população brasileira 
enfrenta queda drástica em 
sua renda média (trecho do 
documento)”.

O juiz apontou como “su-
perficial o estudo de impacto 
orçamentário”, que segundo 

ele, não retira sua “pecha de 
inconstitucionalidade”. Seria 
o mesmo que uma falha mo-
ral que pode configurar no 
ato de inconstitucionalidade. 
Outros apontamentos feitos 
são referentes a falta de atu-
alização dos subsídios. “Da 
mesma forma a justificativa 
apresenta em relação à defa-
sagem dos subsídios frente 
aos anos sem majoração não 
convence, uma vez que não 
afasta a conclusão de aumen-
to totalmente incomparável 
com o IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo) pre-
visto durante a legislatura”, 
salientou.

Os reajustes foram suspen-
sos, sob pena de R$ 10 mil, 
podendo chegar ao limite 
de R$ 100 mil, em caso de 
descumprimento. A prefeita 

de Potim, Érica Soler (PL), e o 
atual presidente da Câmara, 
Márcio de Cássio Raymundo 
(PC do B), foram intimados 
para o cumprimento da or-
dem judicial.

Por nota, a Prefeitura des-
tacou que recorrerá. "A Pre-
feitura Municipal de Potim 
informa que foi notificada 
sobre a decisão, entretanto, 
vai recorrer da decisão".

O presidente do Legislativo 
também foi procurado e in-
formou que foi intimado e se 
posicionou contra o projeto 
em 2020. “Eu fui notificado 
na terça, e no mesmo dia 
encaminhei um parecer e 
resposta da Câmara, dizendo 
que o projeto foi colocado 
pela legislatura anterior. Po-
rém, a maioria dos nobres pa-
res votou favorável. Agora é 

com a Justiça as penalidades, 
e o Executivo provavelmente 
tem o direito de recorrer. Eu 
mantenho minha opinião 
contrária (aos reajustes)”, 
destacou ao Atos.

Histórico – O reajuste 
foi aprovado em dezembro 
do ano passado e elevaria 
o subsídio da prefeita de 
R$8.962,87 para R$ 14,9 mil. 
Os novos valores dos ven-

cimentos do vice-prefeito 
sairiam de R$ 3.767,44 para 
R$5 mil. Na época, a justifica-
tiva citada foi a falta de atu-
alização dos subsídios, que 
não acontecia desde 2004. 
Os secretários municipais 
recebem atualmente R$ 4,9 
mil e receberiam R$ 6,5 mil. 
O projeto estipulava que os 
reajustes tivessem vigência 
a partir de janeiro de 2022.
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Ex-vereadora Regininha assume Saúde de Pinda

Após queda de casos, Pindamonhangaba desativa 
unidade de atendimento para pacientes com covid

Parlamentar se licencia após pedido do prefeito; expandir atendimentos de especialistas é primeira tarefa

Referência nos diagnósticos locais, Gripário Central pode ser reativado se necessário; serviço segue no PS e UPA
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Devido à queda no número 
de casos de Covid-19, Pin-
damonhangaba desativou o 
Gripário Central, em frente 
ao Pronto Socorro Munici-
pal. Nos últimos seis meses, 
a unidade foi uma das prin-
cipais em atendimento e 
diagnóstico da doença. Mais 
de vinte mil casos foram 
identificados no município, 
desde o início da pandemia.

O gripário foi desativado 
no último dia 14. Os mo-
radores que apresentarem 
sintomas gripais ou suspeita 
de contaminação pelo vírus 
deverão buscar auxílio mé-
dico no Pronto Socorro ou 
na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) de Moreira 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Regina Célia Daniel Santos, 
a Regininha (PL), assumiu 
a secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba. A agora 
ex-vereadora retorna à pasta 
em que já trabalhou, agora 
como responsável pelo co-
mando das atividades, após 
um convite do prefeito Isael 
Domingues (PL).

Esta é a segunda mudança 
no comando da Saúde em 
2021. Ainda em junho, com 
o pedido de afastamento 
de Valéria dos Santos, após 
apontamento de irregula-
ridades feito pelo Governo 
do Estado no “fura-fila”, em 
Taubaté, Ana Claudia Macedo 
conduziu a secretaria até o 
último mês.

Regininha garantiu que, 
dirigindo a pasta, poderá 
acompanhar mais de perto 

as demandas que já havia 
apontado enquanto vereado-
ra. Anteriormente, ela traba-
lhou com o ex-prefeito João 
Ribeiro, e também na gestão 
anterior de Domingues, en-
quanto assessora dentro da 
secretaria de Saúde. Sobre o 
pedido de licença da Câmara, 
relatou que não há prazo 
determinado. Durante este 
período, Natanael dos Santos, 
o Tié (PL), ocupará o cargo no 
Legislativo.

Entre as projeções para 
2022, projetos de amplia-
ção das unidades de saúde 
do Morumbi e Mantiqueira, 
além da instalação em prédio 
próprio do Vale das Acácias.

A maior preocupação da 
secretária no momento é de 
expandir os atendimentos 
com médicos especialistas 
no SUS (Sistema Único de 
Saúde). Além das cirurgias 
eletivas, atualmente a Santa 
Casa realiza cerca de cem 

procedimentos cirúrgicos 
mensalmente. A expectativa 
é que o número seja ampli-
ficado em março, quando 
haverá o estabelecimento de 
um novo contrato com a casa 
filantrópica.

Pindamonhangaba deve 
receber ainda uma resi-
dência terapêutica para 
acolhimento humanizado de 
pacientes com transtornos 
psíquicos há mais de dois 
anos. A medida visa aten-
der com dignidade todos 
os moradores com foco no 
desenvolvimento humano.

Mandato – Empossada 
neste ano, Regina Daniel foi 
a única mulher eleita nas 
últimas eleições municipais 
em Pindamonhangaba. Seu 
principal destaque foi na 
área da saúde, espaço em 
que recentemente conquis-
tou verbas para fisioterapia, 
mobiliário hospitalar, saúde 
mental e aparelhos médicos.

Cesar, além do CTT (Centro 
de Tratamento Covid-19), no 
Cidade Nova. “Analisamos 
todos os dias o número de 
casos, de internações, bem 
como a aplicação de vacinas. 
Neste momento não há ne-
cessidade de manter a estru-
tura do gripário central, pois 
o número de atendimento 
vem baixando e ainda man-
teremos outros três locais 
que a população poderá 
procurar se for necessário”, 
justificou a responsável pela 
pasta, Ana Cláudia Macedo.

Embora haja a desativa-
ção, o Município afirmou 
que se necessário poderá 
reativá-lo para atendimento 
à população, caso ocorra 
elevação no número de 
infecções. O mesmo pro-
cedimento será adotado 
em relação a Unidade de 

Terapia Intensiva de aten-
dimento Covid.  “Conforme 
há a redução de usuários de 
leitos de suporte de venti-
lação, vamos diminuindo a 
quantidade de leitos de UTI, 
mas temos totais condições 
de aumentar de um dia para 
outro o número de UTI's. 
Da mesma forma, se detec-
tarmos um volume grande 
de pessoas que precisam 
de serviços oferecidos no 
gripário, podemos reativar 
a unidade”, ressaltou Ana.

Ainda que otimista pelo 
cenário de redução de inci-
dência da doença, a cidade 
está em alerta pela falta de 
comparecimento de cerca 
de 25 mil pessoas para 
imunização contra a covid. 
O levantamento considera 
faltantes entre primeira, 
segunda e terceira dose.

A ex-vereadora Regininha, que deixou a Câmara para assumir a secretaria de Saúde de Pindamonhangaba

Espaço de atendimento no gripário de Pinda, desativado depois de queda de números de casos da Covid-19
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Com investimento de R$ 9 milhões,
construção de terminal rodoviário 
chega a 73% em Pindamonhangaba
Construção iniciada em meados de 2020 tem previsão para 
ser entregue ainda no primeiro semestre do próximo ano

Buscando garantir o de-
senvolvimento e melhores 
condições de viagens longas, 
Pindamonhangaba anunciou 
que o Terminal Rodoviário 
Dutra ultrapassou 70% da exe-
cução de obra e entrou em fase 
de cobertura. A previsão é que 
a entrega ocorra no primeiro 
semestre de 2022.

Com investimento de R$ 9 
milhões, o projeto e planeja-
mento da construção tiveram 
início há cerca de três anos, sob 
a responsabilidade da empresa 
KF Construções e Serviços. A 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

área de 26,3 mil m² foi doada 
ao Município pelos proprietá-
rios da Rede Shibata.

Conforme a administração 
municipal, o empreendimento 
conta com área de 9,7 mil m² 
entre plataforma e área de 
circulação, além do prédio 1,8 
mil m². O espaço contará com 
dez plataformas de embarque e 
desembarque, estacionamento 
para ônibus, área adminis-
trativa com vestiário, copa, 
guichês, sanitários acessíveis, 
fraldário, guarda-volumes, 
praça de alimentação e boxes 
para locação de pontos co-
merciais. A proposta também 
foca no estacionamento, que 
deve contar com área para 

táxi, motoristas de aplicativo, 
local para carga e descarga de 
serviços e vaga para motos, 
carros e bicicletas. “O novo 
terminal de Pindamonhanga-
ba contemplará um espaço 
mais adequado à realidade e 
ao crescimento do município, 
oferecendo oportunidades de 
entretenimento e serviços úteis 
com espaço para lojas e uma 
grande praça de alimentação 
com restaurante âncora”, asse-
gurou a secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela Franco.

A cidade espera que a região 
do terminal receba o prolon-
gamento da Rodovia Carvalho 
Pinto, que interligará à Via 
Dutra.
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Gu Castro é eleito presidente da Câmara de Aparecida
Mesa diretora tem três trocas para 2022; novo chefe do Legislativo quer pacificação de trabalhos no ano que vem

Nova polêmica; Ana Alice extingue mandato 
de André Monteiro e Claudio Gibelli assume
Presidente da Câmara se respalda em regimento interno para extinção; vereador vai à Justiça contra ato

Leandro Oliveira
Aparecida

A sessão legislativa da úl-
tima segunda-feira (20), em 
Aparecida, terminou com o 
clima pesado, após o anúncio 
da extinção do mandato de 
vereador de André Monteiro 
(Patriota). A decisão foi lida 
e tomada pela presidente da 
Casa, Ana Alice Braga (Pode-
mos), como último ato deste 
ano. A vereadora fez apon-
tamentos contra Monteiro, 
que se mostrou surpreso e 
garantiu que vai representar 
judicialmente contra a parla-
mentar.

Ana Alice decidiu ler o de-
creto lei no fim da sessão ordi-
nária, quando todos os verea-
dores já se preparavam para o 
encerramento das discussões. 
Segundo a presidente, essa é 
uma ação legal prevista no 
regimento interno da Câmara 
Municipal e na Lei Orgânica 
de Aparecida. “A gente recor-
reu aos meios legais e por 
último, este que é plenamente 
legal. Tenho o embasamento 
na Lei Orgânica, no código de 
ética, no regimento interno e 
no Decreto Lei 201. Fiz isso 
com muita consciência, após 
exaustivas tentativas de con-
vivência com esse vereador”, 
citou a presidente.

Ainda durante a entrevista, 
Ana Alice deu publicidade às 
denúncias contra Monteiro. 
Segundo a presidente, o verea-
dor teria tentado intimidar os 

parlamentares que decidiriam 
na Comissão de Ética se ele 
teria o mandato suspenso 
por trinta dias, em processo 
que tramita na Casa. “Ele fez 
pressão, chantagem, intimida-
ção para todos os vereadores, 
tanto os que trabalharam na 
comissão de Ética quanto 
aqueles que iriam votar. Como 
a lei prevê uma situação que a 
presidência pode fazer a extin-

ção do mandato do vereador, 
eu usei dessa prerrogativa, e 
ele está com a Justiça disponí-
vel para ele se defender”.

De acordo com trecho do 
artigo oitavo do Decreto-Lei 
nacional nº 201, de 27 de fe-
vereiro de 1967, “... Extingue-
-se o mandato do vereador e 
assim será declarado pelo pre-
sidente da Câmara, quando... 
(parágrafo quarto) incidir (o 

vereador acusado) nos impe-
dimentos para o exercício do 
mandato, estabelecidos em lei 
e não se desincompatibilizar 
até a posse, e, nos casos super-
venientes, no prazo fixado em 
lei ou pela Câmara...”

O texto, no inciso primeiro. 
“...Ocorrido e comprovado 
o ato ou fato extintivo, o 
presidente da Câmara, na 
primeira sessão, comunicará 

ao Plenário e fará constar da 
ata a declaração da extinção 
do mandato e convocará 
imediatamente o respectivo 
suplente”.

Ainda no plenário, Monteiro 
iniciou uma live durante a lei-
tura do Decreto Lei feito pela 
presidente, e questionou os 
colegas vereadores se alguém 
sabia dessa atitude. Todos 
negaram. Em entrevista ao 

Jornal Atos, ele confirmou 
que vai recorrer à Justiça 
e afirmou que a decisão de 
Ana Alice foi monocrática. 
“Ela deixou para fazer isso 
na data de hoje, visto que o 
período de recesso judiciário 
já se encontra aberto. Para 
eu recorrer para o fórum 
fica mais demorado. Eu fico 
envergonhado e peço que a 
população de Aparecida veja 
o modus operandi (modo de 
operação) desse partido que 
está no poder”, acusou. “Eu 
sou um vereador que faço 
oposição a tudo de errado que 
existe nesta cidade, e olha a 
forma como ela extingue meu 
mandato, ela extingue em 
uma canetada, jogando fora 
o voto de 739 aparecidenses 
que depositaram em mim a 
esperança do voto deles”.

Novo presidente – O novo 
presidente da Câmara de Apa-
recida, eleito na mesma sessão, 
Gu Castro (PSDB), afirmou que 
não sabia que Ana Alice toma-
ria essa decisão. Ele citou, em 
entrevista ao Jornal Atos, que 
“trabalhará de maneira pacífi-
ca” no próximo ano, e que fará 
uma transição transparente 
de gestão do Legislativo com 
a atual presidente.

Com a extinção do mandato 
de André Monteiro, a Câmara 
convocou o primeiro suplente 
do Patriota, Claudio Gibelli, 
que assumiu a cadeira na últi-
ma quarta-feira (22). Gibelli foi 
secretário de Administração 
do governo de Dina Moraes 
(PDT).André Moniteiro protesta em sessão em que Ana Alice (dir.) anunciou a extinção do mandato do parlamentar; nova polêmica em Aparecida
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Leandro Oliveira
Aparecida

A Câmara de Aparecida 
elegeu a nova mesa diretora 
que comandará os trabalhos 
do no próximo ano. A eleição 
ocorreu na última sessão or-
dinária, realizada na segun-
da-feira (20), e terminou com 
a troca de três dos quatro 
vereadores que compõem 
a mesa administrativa. Luiz 
Fernando ‘Gu Castro’ (PSDB) 
foi eleito presidente com seis 
dos nove votos possíveis.

Além de Castro, foram elei-
tos para a vice-presidência 
José Fábio Borges (PTB), 
como primeira secretária 
Liliane Gabriele dos Santos 
(PL) e como segundo secre-
tário Valdemir Rodrigues, o 
‘Budão’ (PL), o único que já 
fazia parte da mesa diretora 
da Casa neste ano e se man-
tém para o próximo manda-
to. “Acho que a escolha já foi 
pela questão da pacificação. 
Eu trabalhei durante esse um 
ano, pacificando, tendo diá-
logo aqui dentro da Câmara 
com os grupos de oposição e 
situação. Então, a escolha é 
exatamente para trazer a paz 
para dentro da Câmara”, des-
tacou o novo presidente, que 
tomará posse oficialmente 
em 1 de janeiro.

Atual presidente da Câ-
mara, a vereadora Ana Alice 
Braga (Podemos) pode fazer 
a transição já nos próxi-
mos dias. A Casa tem ainda 
uma sessão extraordinária 
a realizar antes do recesso 
parlamentar, mas sem data 
definida. Sobre a transição, 
Gu Castro informou que tem 
boa relação com Ana Alice, e 
a troca de gestão será feita 
de maneira transparente. 
“Está fácil de fazer a tran-
sição, já tive algumas con-
versas com ela, até mesmo 
porque eu sou um vereador 
que acompanha a parte de 
gerenciar a Câmara, então 
não vai ser difícil. Nós temos 
dez dias para fazer essa tran-
sição”, afirmou o vereador, 
que assumiu em 2020 seu 
primeiro mandato como 
parlamentar.

As comissões permanentes 
da Câmara serão definidas 
em uma nova eleição, já sob 
o comando de Gu Castro, em 
1 de janeiro de 2022. Em 
Aparecida são quatro comis-
sões, Justiça e Redação; Fi-
nanças e Orçamento; Obras, 
Turismo, Serviço Público, 
Meio Ambiente e Atividades 
Privadas; e a comissão de 
Educação, Saúde, Cidadania, 
Direitos da Mulher, do Idoso 
e Juventude e Assistência e 
Desenvolvimento Social.
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Polícia tenta esclarecer morte de 
jornalista carbonizado em Ubatuba
Vítima tinha uma página de notícias com quase 17 mil seguidores nas redes

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP
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PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
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DATA DA ASSINATURA: 17/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 476/2021SUP; 
9426/2021GPRO, com fundamento no Art. 25, caput, da lei supracitada, relativo ao 
Chamamento Público nº 01/2021, da Secretaria de Cultura, cujo objeto é incentivar a 
produção de projetos de ações artísticos-culturais presenciais em escolas, espaços 
públicos e eventos públicos a serem disponibilizados com os recursos da Lei Aldir Blanc. 
- DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 12/2021 PROC. Nº 240/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de preços para aquisição de insulinas análogas, medicamentos 
e demais objetos de ação judicial cadastrados na assistência farmacêutica, pelo período 
de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: CM HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 12.420.164/0009-04
Vencedora dos Itens: 15,17,19,21,23,59,87,89,109,111,133,139,143
Valor total: R$ 149.980,20(cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e 
vinte centavos)
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 29/2021 PROC. Nº 451/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de instrumentos musicais para atender a um Projeto Musical Escolar 
do Município de Lorena, em remessa única, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos neste contrato, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição.
Contratada: GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - CNPJ: 
12.559.500/0001-47
Vencedora dos Itens: 01A08
Valor total: R$ 139.590,00 (cento trinta e nove mil, quinhentos e noventa reais)
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020 PROC. Nº 462/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
pavimentação com bloco de concreto sextavado em ruas do Loteamento Jd. Primavera, 
a saber: Rua Therezinha Braga de Menezes e Rua Jovino Benedito Pereira – Trecho 6, 
com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.
CONTRATADA: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI 
EPP - CNPJ: 00.869.442/0001-79
VALOR TOTAL: R$ 389.332,11 (trezentos oitenta e nove mil, trezentos e trinta e dois reais 
e onze centavos)- VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 20/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo Licitatório nº 569/2020– PP nº 78/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: TRANSGUARÁ TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA EPP
CNPJ Nº: 02.668.680/0001-41
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 273/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 569/2020, 
Pregão Presencial nº 78/2020, firmado entre os contratantes em 23 de dezembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 23 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, conforme índice contratual 
(IGPM), no percentual de aproximadamente 17,87% (dezessete inteiros e oitenta e sete 
centésimos por cento), perfazendo um montante de R$ 184.708,56 (cento e oitenta e 
quatro mil, setecentos e oito reais e cinquenta e seis centavos), observado o interregno 
mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 1.218.099,24 (um 
milhão, duzentos e dezoito mil, noventa e nove reais e vinte e quatro centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 07 - Proc. 674/19 – Contrato 207/19 – PP 109/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 61.980.272/0001-90
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 207/19, decorrente do Processo Lic. n ° 674/19, PP n ° 109/19, 
firmado em 18/12/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 06 (seis) meses, a partir de 18/12/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato conforme Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), no percentual de aproximadamente 10,74% 
(dez inteiros e setenta e quatro centésimos por cento), perfazendo o montante de R$ 
634.705,12 (seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinco reais e doze centavos), 
conforme previsto na cláusula 2.1.7 do contrato original, observado o interregno mínimo 
de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do último ajuste.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total para cobrir as despesas relativas à prorrogação 
do Contrato, com aplicação do reajuste, pelo período de 06 (seis) meses, é de R$ 
6.544.437,00 (seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta 
e sete reais).
CLÁUSULA QUINTA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e nos 
termos do memorando nº 096/2021 do Setor de Merenda Escolar, ficam acrescidos 
aproximadamente 12,81% (doze inteiros e oitenta e um centésimos por cento), 
equivalentes a R$ 839.586,00 (oitocentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis 
reais), ao valor global do contrato, destinado às adequações dos cardápios.
CLÁUSULA SEXTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, com aplicação do reajuste, e acréscimos decorrentes da 
adequação dos cardápios, pelo período de 06 (seis) meses, é de R$ 7.384.023,00 (sete 
milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e vinte e três reais).
CLÁUSULA OITAVA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 PROCESSO 480/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a aquisição de computadores, 
televisores e material para videoconferência e apoio às aulas para atender a demanda 
exigida pelas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, que do dia 23 de dezembro 
de 2021 a 18 de janeiro de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as 
Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico:
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 18 
de janeiro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de 
Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de Brasília). Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMAMENTO PÚBLICO n° 005/2021 - Dispensa nº 176/2021 - Edital nº 064/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 246/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Análise Curricular.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS QUE ATUEM EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
DATA DA REALIZAÇÃO: 04 de janeiro de 2022.
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista - SP, 
localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, 
localizada na na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, ou pelo email 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 059/2021

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, resolvo HOMOLOGAR 
o Pregão nº 059/2021 na seguinte conformidade:
Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 32, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 58, 61, 66, 
67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 103, 105, 106, 107, 114, 115, 
117, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 146, 154, 155, 156, 158, 163, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 182, 
193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 226, 227, 234, 236, 243, 244, 
245, 247, 248, 249, 260, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 
289, 292, 293, 294, 286, 297, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 328, 329, 330, 334, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 374, 375, 377, 378, 379, 384 e 385 a empresa HERMANO M. PERRONI - ME, CNPJ: 08.001.150/0001-21.
Itens: 12, 20, 21, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 71, 101, 102, 128, 129, 130, 150, 
161, 170, 172, 173, 176, 177, 181, 183, 184, 185, 192, 194, 195, 207, 208, 211, 237, 261, 264, 270, 271, 272, 273, 
295, 333, 335, 336, 369, 370, 371, 372 e 380 a empresa R.J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 
27.218.420/0001-03.
Itens: 55, 56, 57, 162, 164, 216, 239, 240, 241, 351, 352, 353, 355, 356, 357 e 358 a empresa ESKELSEN ART.DE 
CIMENTO IND. E COM. LTDA, CNPJ: 46.694.964/0001-88.
Itens: 24, 116, 118, 119, 121, 122, 126, 127, 139, 140, 148, 149, 152, 186, 187, 188, 189, 190, 205, 230 e 332 a 
empresa FER-MAX FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 22.014.876/0001-20.
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de Registro de Preços.
Cachoeira Paulista, 23 de dezembro de 2021.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS – NOVEMBRO DE 2021
DISPENSA n° 348/2020 - Processo Administrativo Municipal n° 356/2020 - TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 
Nº08/2020 SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL -  Objeto: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de 03 planos pós pago de telefonia móvel, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista/SP, pelo período de 12 meses (vigência: 19/08/2021 A 18/08/2022) 
CONTRATADO: TELEFONICA BRASIL SA, Inscrita no CNPJ nº 02.558.157/0001-62. Valor do Empenho: R$ 1.508,40.
DISPENSA n° 349/2020 - Processo Administrativo Municipal n° 357/2020 - TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 
Nº09/2020 PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
01 plano pós pago de telefonia móvel, para os integrantes do Conselho Tutelar Municipal, pertencente à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista/SP, pelo período de 12 meses (vigência: 
19/08/2021 a 18/08/2022). CONTRATADO: TELEFONICA BRASIL SA, Inscrita no CNPJ nº 02.558.157/0001-62. 
Valor do Empenho: R$ 502,80.
DISPENSA n° 142/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 179/2021 – CONTRATO N°033/2021 Objeto: 
Manutenção corretiva da escola “Dr José Godoy Roseira” conforme planilha de orçamento, cronograma físico – 
financeiro memorial descritivo. CONTRATADO: FISCO ENGENHARIA LTDA, Inscrita no CNPJ nº 01.044.165/0001-28. 
Valor do Empenho: R$ 32.688,00.
DISPENSA n° 152/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 198/2021 Objeto: Aquisição de token “CNPJ 
– Secretaria da Fazenda” e “CPF – Secretaria de Infraestrutura, Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação. 
CONTRATADO: OK TECNOLOGIA LTDA, Inscrita no CNPJ nº 23.750.057/0001-03. Valor do Empenho: R$ 720,00
DISPENSA n° 147/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 189/2021 Objeto: Aquisição de materiais (fixador de 
lâminas e lancetador) para Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADO: ALFALAGOS LTDA, 
Inscrita no CNPJ nº 05.194.502/0001-14. Valor do Empenho: R$ 1.434,20.
DISPENSA n° 146/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 186/2021 Objeto: Aquisição de presépio para 
decoração natalina. CONTRATADO: IMAGENS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ nº 02.092.521/0001-41. Valor do 
Empenho: R$ 9.750,00.
DISPENSA n° 160/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 212/2021 Objeto: Aquisição de materiais esportivos 
para andamento das atividades básicas da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer. CONTRATADO: 
ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME, Inscrita no CNPJ nº 10.852.944/0001-40. 
Valor do Empenho: R$ 11.777,00.
DISPENSA n° 162/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 215/2021 - CONTRATO Nº 053/2021 - Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de sucção de fossa para munícipes em situação de 
vulnerabilidade, conforme estudo social realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social CONTRATADO: 
VACOON COMERCIO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA, Inscrita no CNPJ nº 03.531.482/0001-02. Valor 
do Empenho: R$ 2.904,86.
DISPENSA n° 157/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 204/2021 - Objeto: Locação de 02 (duas) tendas 
10x10 para utilização na Secretaria Municipal de Cultura entre os dias 27 de Setembro a dia 13 de Outubro. 
CONTRATADO: ANDERSON RIBEIRO JUNIOR 48212360873, Inscrita no CNPJ nº 27.246.879/0001-02. Valor 
do Empenho: R$5.900,00.
DISPENSA n° 145/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 185/2021 - Objeto: Aquisição de fonte de alimentação 
para computadores para Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADO: MGS PIMENTEL COMERCIO, Inscrita no 
CNPJ nº 15.345.115/0001-51. Valor do Empenho: R$1.155,60.
 DISPENSA n° 129/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 164/2021 - Objeto: Aquisição de peças para roçadeira. 
CONTRATADO: MIZUTA HISASHI MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI, Inscrita no CNPJ nº 72.283.807/0001-
90. Valor do Empenho: R$ 3.520,00.
DISPENSA n° 130/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 165/2021 - Objeto: Aquisição de medalhas para o 
torneio “copa de futebol” que será realizado no município. CONTRATADO: LUIS CARLOS DOS SANTOS   FILHO 
- APARECIDA, Inscrita no CNPJ nº 03.474.759/0001-02. Valor do Empenho: R$ 433,00.
DISPENSA n° 148/2021- Processo Administrativo Municipal n° 190/2021 - Objeto: Aquisição de materiais de 
enfermagem para o munícipe: Luiz Mateus Antonio da Silva Costa. CONTRATADO: CENTER FLEX DISTRIBUIDORA 
MEDICAMENTOS AFINS LTDA, Inscrita no CNPJ nº 13.110.344/0001-03. Valor do Empenho: R$ 795,00.
CONTRATADO: LUIS GUSTAVO DELIMA GOMES $ CIA LTDA, Inscrita no CNPJ nº 05.868.200/0001-84. Valor 
do Empenho: R$ 420,00.
DISPENSA n° 144/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 184/2021 - Objeto: Prestação de serviço de 
fornecimento especializado, e recarga de extintores de incêndio para 12 meses para Santa Casa de Misericórdia 
CONTRATADO: CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA, Inscrita no CNPJ nº 47.549.936/0001-
30. Valor do Empenho: R$1.065,00.
DISPENSA n° 140/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 177/2021 - CONTRATO Nº 037/2021 - Objeto: 
Obtenção Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB)/ Certificado de Licença do Corpo de Bombeiro (CLCB) 
de 15 espaços municipais, registrada no Corpo de Bombeiro Militar com fornecimento de extintores e placas de 
sinalização. CONTRATADO: JORGE LUIS DE MIRANDA 97640859891, Inscrita no CNPJ nº 32.128.839/0001-04. 
Valor do Empenho: R$ 16.750,00.
DISPENSA n° 134/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 170/2021 – TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 
Nº 34/2021 (ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO) Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação 
de pontos de acesso à internet nos ESF’S, Unidades de Ensino e Subprefeitura, pelo período de 12 meses.  
CONTRATADO: NET FÁCIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA – ME, Inscrita no CNPJ nº 05.460.736/0001-66. 
Valor do Empenho: R$ 898,80.
DISPENSA n° 163/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 216/2021 - Objeto: Aquisição de kit festa para o 
dia 21/10/2021 no período da manha no CAASI para o evento de comemoração do dia dos agentes de saúde e 
de endemias. CONTRATADO: MONICA ASSUNÇÃO DA SILVA PINTO, Inscrita no CNPJ nº 40.649.008/0001-06. 
Valor do Empenho: R$632,50.
INEXIGIBILIDADE n° 005/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 238/2021 - Objeto: Contratação de show de 
Stand Up Comedy com “Os Preferenciais”. CONTRATADO: RAPHAEL CAPUCHO DA SILVA 34626030866, Inscrita 
no CNPJ nº 30.486.265/0001-02. Valor do Empenho: R$5.000,00.
DISPENSA n° 04/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 04/2021 – APOSTILAMENTO N°1 AO CONTRATO 
NºPD020803 REFORÇO DE VALOR - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços à cessão de 
informação do banco de dados do DETRAN para processamento de multas de trânsito, referente ao município de 
Cachoeira Paulista. CONTRATADO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. DE SÃO PAULO 
- PRODESP, Inscrita no CNPJ nº62.577.929/0001-35. Valor do Empenho: R$1529,02.
DISPENSA n° 04/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 04/2021 – RECISÃO DE CONTRATO N° PD020803 
- Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços à cessão de informação do banco de dados do 
DETRAN para processamento de multas de trânsito, referente ao município de Cachoeira Paulista. CONTRATADO: 
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. DE SÃO PAULO - PRODESP, Inscrita no CNPJ 
nº62.577.929/0001-35. 

DISPENSA n° 165/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 230/2021 – CONTRATO N°PD021746 - Objeto: 
Contratação de empresa p/ prestação de serviços técnicos de informática relativos à cessão de informação do 
banco de dados do DETRAN p/ o processamento de multas de trânsito referente ao município de Cachoeira Paulista 
(Contrato n° PD021746). CONTRATADO: COMPANHIA DE PROECSSAMENTO DE DADOS DO EST. DE SAÕ 
PAULO - PRODESP, Inscrita no CNPJ nº 62.557.929/0001-35. Valor do Empenho: R$3.436,00.
DISPENSA n° 114/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 142/2021 - CONTRATO Nº 022/2021 - Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de capacitação da equipe técnica do CRAS e CREAS para o 
fortalecimento do processo do SUAS. CONTRATADO: IOLANDA ELIAS DA SILVA 07521432800, Inscrita no CNPJ 
nº12.884.044/0001-00. Valor do Empenho: R$ 6.000,00.
DISPENSA n° 155/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 202/2021 - CONTRATO Nº 042/2021 - Objeto: 
Fornecimento de aplicativo com estrutura digital em funcionamento constante, para dispositivos smart (celulares e 
tabletes) com versões disponíveis para sistemas operacionais “android” e “IOS”, Painel administrativo com acesso 
por meio de navegadores de celulares, computadores ou tabletes conforme o termo de referencia  CONTRATADO: 
E-CIDADE TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LTDA, Inscrita no CNPJ nº41.704.478/0001-80. Valor do Empenho: 
R$ 16.900,00.
DISPENSA n° 109/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 137/2021 - CONTRATO Nº 021/2021 - Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de controle de qualidade externa em Análises Clínicas, para o 
laboratório da Associação Beneficente São José, e Santa Casa de Misericórdia São José, em atendimento á legislação 
sanitária vigente, pelo período de 12 meses. CONTRATADO: CONTROL. LAB CONTROLE DE QUALIDADE P 
LABORATORIOS LTDA , Inscrita no CNPJ nº 29.511.607/0001-18. Valor do Empenho: R$ 11.850,00.
DISPENSA n° 151/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 196/2021 - CONTRATO Nº 040/2021 - Objeto: 
Serviço de locação de proteção com vidro temperado, e estrutura metálica em alumínio nos balcões de atendimento 
ESF Jd. Europa e Departamento Pessoal. CONTRATADO: ALESSANTRO JULIO DA SILVA, Inscrita no CNPJ 
nº08.032.771/0001-72. Valor do Empenho: R$2.450,00.
DISPENSA n° 126/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 160/2021 - CONTRATO Nº 028/2021 - Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de exames eletrocardiograma com laudo que serão realizados 
no ambulatório de especialidade medica (posto do centro). CONTRATADO: PORTAL TELEMEDICINA , Inscrita no 
CNPJ nº 19.309.563/0001-94. Valor do Empenho: R$ 15.000,00.
DISPENSA n° 121/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 152/2021 - CONTRATO Nº 024/2021 - Objeto: 
Contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas e refrigerantes, para os funcionários da secretaria 
municipal de saúde, que irão trabalhar nas ações externas, pelo período de 06 meses. CONTRATADO: IRMÃS 
FERREIRA, Inscrita no CNPJ nº 15.637.991/0001-95. Valor do Empenho: R$ 4620,00.
DISPENSA n° 121/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 152/2021 – CANCELAMENTO DO CONTRATO 
Nº 024/2021 - Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas e refrigerantes, para os 
funcionários da secretaria municipal de saúde, que irão trabalhar nas ações externas, pelo período de 06 meses. 
CONTRATADO: IRMÃS FERREIRA, Inscrita no CNPJ nº 15.637.991/0001-95. Valor do Empenho: R$ 3.968,70.
DISPENSA n° 108/2021 - Processo Administrativo Municipal n° 136/2021 - Objeto: Aquisição de medicamento 
ANTI VGE-F (LUCENTIS) conforme o mandado judicial N°1000450-76.2021.8.26.0102 para o paciente Paulo de 
Tarso Roque Dutra. CONTRATADO: OPHITALMO CENTER CRUZEIRO, Inscrita no CNPJ nº 09.300.961/0002-77. 
Valor do Empenho: R$ 5.400,00.

Lucas Barbosa
Ubatuba

Trabalhando com a hipótese 
de assassinato, a Polícia Civil 
de Ubatuba abriu um inquérito 
para apurar a morte de um 
jornalista de 30 anos, ocorri-
da na madrugada da última 
quarta-feira (22) em sua casa 
no bairro Lázaro. Dono de uma 
página de notícias na internet, 
Fábricio Costa, mais conhecido 
como Fábricio Tcheller, teve o 
corpo carbonizado.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, vizinhos do jor-
nalista acionaram o Corpo de 
Bombeiros por volta das 5h30, 
após perceberem que sua casa, 
na rua Marginal, estava em 
chamas. Ao chegar no local 
indicado, os bombeiros cons-
tataram que o fogo já havia 
sido apagado por moradores 
da via, mas o interior do imó-
vel estava com uma grande 
camada de fumaça.

Após arrombar a porta da 
residência, os bombeiros se 
depararam com o corpo de 
Tcheller, carbonizado, em cima 
de sua cama no quarto. Além 
de documentos e o aparelho 
celular do morador, os agentes 
encontraram uma poça de 
sangue no chão do cômodo. 
O fato reforça a hipótese de 
que o jornalista possa ter sido 
vítima de homicídio doloso 

(quando existe a intenção de 
matar).

Buscando pistas para a elu-
cidação do caso, uma equipe 
da Polícia Civil realizou uma 
perícia na casa de Tcheller, 
parcialmente destruída pelo 
incêndio. Nos próximos dias, 
a corporação convocará os 

depoimentos de amigos e fa-
miliares da vítima para tentar 
descobrir se ela estava sendo 
ameaçada por algum desafeto.

Dono da página “Tcheller 
Notícias”, no Facebook, que 
possui quase 17 mil segui-
dores, o jornalista cobria os 
principais acontecimentos de 

Ubatuba. A última postagem 
do veículo de comunicação, 
que informava a prisão de um 
homem que havia caminhado 
nu pela praia Itaguá, foi pu-
blicada às 22h37 da última 
terça-feira (21), cerca de sete 
horas antes da confirmação da 
morte de Tcheller.

O jornalista Fábrício Tcheller, que tem morte investigada pela Polícia Civil, após incêncio em Ubatuba

Fotos: Divulgação PMC
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Cruzeiro recebe apoio estadual para 
reforçar frota da Guarda Municipal 
Proposta é aumentar segurança na zona rural; cidade ganha cursos de qualificação 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Terceira cidade mais violenta 
da região em 2021, Cruzeiro 
recebeu na última semana do 
Governo do Estado um reforço 
na frota municipal para inten-
sificar o patrulhamento na 
zona rural e em outros pontos 
críticos da cidade. Além de 
melhorias no setor da Segu-
rança Pública, o Município foi 
contemplado com dois progra-
mas estaduais de capacitação 
profissional.

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio, na últi-
ma terça-feira (21), o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), explicou que na 
última sexta-feira (17) esteve 
no Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo, onde assinou 
três convênios com a gestão do 
governador João Doria (PSDB). 
O primeiro acordo, firmado 
junto à secretaria estadual de 
Agricultura, garantiu a doação 
de uma viatura através do pro-
grama “AgroSP+Seguro”.

Avaliada em cerca de R$ 180 
mil, a caminhonete, modelo 
S10 da marca Chevrolet, será 
utilizada pela Guarda Civil 
Municipal para intensificar o 
patrulhamento na zona rural. 

“Essa viatura nos ajudará a 
reforçar o combate à crimi-
nalidade na zona rural, onde 
recentemente registramos 
alguns casos de furtos de gado 
e de objetos de propriedades. 
Em breve, receberemos mais 
dois veículos através de emen-
da parlamentar, que também 
serão incorporados à frota da 
Guarda Civil Municipal no co-
meço de 2022, possibilitando 
que a corporação tenha mais 
condições de auxiliar as demais 
forças de Segurança”, ressaltou 
Fonseca. 

De acordo com a secretaria 
de Segurança Pública de Cru-
zeiro, a Guarda Civil Municipal, 
que conta com 58 agentes, 
possui atualmente uma frota 
composta por cinco veículos, 
sendo duas camionetes e três 
carros. A corporação passa por 
um momento de reformulação, 
já que a Prefeitura pretende 
garantir que parte dos agentes 
comece a atuar armada a par-
tir do próximo ano. Segundo 
Fonseca, estão em fase final as 
tratativas com a Polícia Federal 
para que sejam realizados os 
treinamentos e a consequente 
autorização para a aquisição 
do armamento.

A reestruturação da Guarda 
Civil Municipal é uma das 
principais apostas do Executivo 

para tentar conter o aumento 
de mortes violentas na cidade. 
Segundo dados da secretaria 
de Segurança Pública do Esta-
do, Cruzeiro contabiliza trinta 
vítimas de assassinato entre 
janeiro e outubro deste ano. 
O montante supera em 25% o 
registrado no mesmo período 
de 2020, que foi de 24 casos. 
O número coloca a cidade 
como a terceira mais violenta 
da região, ficando atrás de 
Taubaté (42) e de São José dos 
Campos (40).

Assistência social – Os ou-
tros dois convênios assinados 
por Fonseca em São Paulo ga-
rantem adesão aos programas 
estaduais “Escolas de Qualifica-
ção Profissional” e “Cozinha-
limento”. O primeiro projeto 
atenderá sessenta moradoras 
de Cruzeiro em 2022, que re-
ceberão cursos de capacitação 
no setor da Beleza, aprendendo 
procedimentos como maquia-
gens e tratamento de cabelos, 
sobrancelhas, cílios e unhas. A 
expectativa municipal é que 
através dos ensinamentos, as 
alunas ganhem uma nova pro-
fissão e consigam obter renda. 

O segundo convênio pos-
sibilitará no ano que vem a 
implantação de uma cozinha 
piloto experimental na cidade, 
onde serão oferecidos cursos 
de capacitação profissional, 
como o de panificação, confei-
taria e de produtos diet. Após 
as aulas, os alimentos serão 
doados às escolas públicas de 
Cruzeiro, reforçando a meren-
da oferecida aos alunos.

O local onde será instalada 
a cozinha piloto experimental 
será definido pelo Executivo 
até o fim deste ano.O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel Fonseca, assina novo convênio junto ao governo de João Doria

Marcus Soliva assina empréstimo com Caixa Econômica Federal; ação possibilita projeto de investimento

Fotos: Divulgação PMC

Fotos: Leandro Oliveira

Guará projeta início de investimentos
e vai pagar R$ 50 milhões em oito anos
Assinatura para empréstimo com a Caixa Econômica Federal nesta semana 
dá ao governo Soliva poder de investimento em infraestrutura de bairros

Aporte libera programa “Meu Pet”
para atendimento gratuito de cães
e gatos; espaço esportivo tem 
construção prevista para o bairro Cecap

Com o contrato de emprés-
timo de R$ 50 milhões junto 
ao Finisa (Financiamento à 
Infraestrutura e ao Sanea-
mento), programa da Caixa 
Econômica Federal, celebrado 
na última semana, a Prefeitura 
de Guaratinguetá prepara o 
montante de R$ 150 milhões 
para investir em obras, infra-
estrutura urbana e construção 
de novos acessos ao município.

No gabinete do prefeito Mar-
cus Soliva (PSC), os discursos 
pelo empréstimo davam o tom 
da relevância que o recurso 
terá para que o Município 
destrave obras em bairros, 
aguardadas há anos. Ainda 
que a Prefeitura possa fazer 
alterações dentro do cro-
nograma de trabalhos, são 
aguardadas pavimentações 
em bairros como Clube dos 
500 e a construção da primei-
ra parte do anel viário.

“A gente prevê que no pri-
meiro semestre do ano que 
vem tenhamos o projeto 
executivo e as aprovações 
para que comece, no segundo 
semestre, as obras do anel 
viário”, projetou Soliva, ao res-
ponder sobre o ponto de par-
tida dos investimentos e dos 
serviços em Guaratinguetá.

Dos investimentos em bair-
ros, o prefeito citou o Clube 
dos 500, que tem projeto de 
pavimentação de duas ruas 
principais que dão acesso à 
Granja Patury, e detalhou as 
obras do Parque das Garças. 
“No Parque das Garças já 
existe um projeto aprovado 
de R$ 580 mil de emenda par-
lamentar. A segunda rua será 
feita com a verba do Finisa, 
e a rotatória com a Fonte 1 
(recursos próprios)”.

Além dos R$ 50 milhões 
do empréstimo com a Caixa, 
a Prefeitura estima investir 
R$ 30 milhões dos cofres 
públicos, R$ 20 milhões de 
emendas parlamentares e 
aproximadamente mais R$ 50 
milhões de verbas de gabinete 

e novas emendas ao longo dos 
próximos três anos, que po-
dem totalizar R$ 150 milhões.

Execução – As obras do 
anel viário serão feitas pela 
Codesg (Companhia de Desen-
volvimento de Guaratinguetá). 
Soliva confirmou que a empre-
sa municipal estará à frente 
do primeiro grande projeto 
desta série de investimentos, 

com previsão para início no 
segundo semestre de 2022. 
“Grande probabilidade é que 
a Codesg venha a realizar as 
obras do anel viário, porque 
é a empresa que tem feito 
todas as obras do município, 
que a gente objetiva fazer, 
e não temos tido problemas 
como abandono de obras, 
como tivemos no passado, 

Estado contempla Lorena 
com campo de futebol
e consultório veterinário

A Prefeitura de Lorena 
firmou três convênios com 
o Governo do Estado, no 
último fim de semana, que 
garantirão avanços no ser-
viço de saúde animal e nos 
setores de Esporte, Lazer e 
de Assistência Social. A cida-
de foi incluída num pacote 
estadual de melhorias que 
viabilizará a implantação de 
um consultório veterinário 
gratuito e a construção de 
um campo de futebol no 
bairro Cecap.

Em nota divulgada no site 
oficial da Prefeitura, a atual 
gestão municipal informou 
que o prefeito Sylvio Bal-
lerini (PSDB) participou de 
um evento de assinatura de 
convênios, no último dia 17, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo paulista, 
em São Paulo. Na ocasião, o 
chefe do Executivo firmou o 
acordo para a instalação na 
cidade de um consultório 
veterinário do programa 
estadual “Meu Pet”, que ofe-
recerá tratamentos gratuitos 
para cães e gatos. Além de 
consultas clínicas, o apare-
lho público contará com di-
versos outros procedimentos 
como cirurgias, exames de 
ultrassom, análises clínicas, 
vacinação e castração.

De acordo com o Estado, 
a construção da unidade e a 
aquisição de equipamentos 
são orçadas em cerca de R$5 
milhões. Em contrapartida, 
o Município deverá ceder 
uma área de 480 m² para 

Lucas Barbosa
Lorena

a implantação do consul-
tório. A Prefeitura será 
responsável pela contra-
tação dos profissionais 
que atuarão no aparelho 
público e pelo custeio das 
atividades assistenciais aos 
animais.

A viagem de Ballerini a 
São Paulo rendeu também 
a liberação de uma verba 
estadual de R$ 250 mil, 
que deverá ser aplicada na 
construção de um campo 
de futebol na região alta do 
bairro Cecap, popularmen-
te conhecida como “Borel”. 
Segundo o Executivo, o re-
curso, proveniente do PEM 
(Programa Especial de 
Melhorias), foi conquistado 
por intermédio do verea-
dor Carlos Alberto Pereira, 
o Beto Pereira (DEM), junto 
ao secretário-executivo 
de Habitação do Estado, 
Fernando Marangoni.

O Município celebrou 
um convênio com o Estado 
que permitirá ao Fundo 
Social de Solidariedade de 
Lorena ministrar, a partir 
do primeiro semestre de 
2022, cursos de panifica-
ção e de corte costura para 
que moradores obtenham 
uma fonte de renda ou de 
complementação.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Lorena detalhes sobre 
os prazos para a implan-
tação do consultório vete-
rinário e início da constru-
ção do campo de futebol no 
Cecap, mas foi informada 
que o Executivo ainda não 
conta com informações 
concretas sobre as datas.

empresas contratadas e que 
não são daqui, abandonam a 
obra", finalizou.

Pagamento – Questionado 
sobre a quitação do emprésti-
mo, Soliva afirmou que a dívi-
da será dividida em 96 vezes, 
totalizando oito anos. Há uma 
carência de dois anos para o 
início da cobrança dos juros, 
que estão fixados em 3,34%.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá
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