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Celão no foco de nova 
apuração na Câmara
Nei Carteiro, Vantuir Faria e Dani Dias compoem comissão que avalia 
caso; resultado de apurações será votado em prazo de noventa dias

Os vereadores de Guaratin-
guetá acataram uma denún-
cia contra Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD), parlamentar 
que presidiu a Casa até de-
zembro de 2020. Os aponta-
mentos foram apresentados, 
na última semana, por Gil-

berto Cabett, promotor da 
cidade, mas que protocolou o 
documento presencialmente 
na Câmara como cidadão. 
Na terça-feira (8), a Casa leu 
na íntegra as 37 páginas 
dos apontamentos, antes de 
aprovar a admissibilidade da 

investigação. Dos 10 verea-
dores aptos, 9 foram a favor 
da abertura da comissão 
processante, e apenas um 
se absteve. Orville Teixeira, 
primeiro suplente do PSD 
e substituto de Celão nesta 
sessão, se baseou no artigo 

229 do regimento interno da 
Câmara, e informou que não 
poderia votar por ser suplen-
te imediato de Celão e por 
poder configurar, na teoria, 
interesse na condenação de 
Marcelo Coutinho.
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Marcelo Coutinho, alvo de denúncia que será apurada por comissão aberta na última terça-feira; contratos de 2020 no centro de apontamentos

Fotos: Leandro Oliveira

Mineiro emplaca parcelamento de
R$ 9 milhões de FGTS e agora espera 
por CND para novos investimentos

Um ano depois de assumir 
a Prefeitura com a herança 
de aproximadamente R$ 93 
milhões em dívidas, o prefeito 
de Cachoeira Paulista, Antonio 
Carlos Mineiro (MDB), espera 
por um novo cenário em 2022. 
Com o parcelamento dos débi-
tos do FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço), a CND 
(Certidão Negativa de Débitos) 
deve chegar nos próximos 
dias. O principal documento 
para firmar convênios com os 
governos Estadual e Federal, 
além do recebimento de emen-
das parlamentares, deve ser 
um marco para a atual gestão, 
que busca uma reorganização 
administrativa na cidade, que 
chegou a ser declarada como 
calamidade financeira, em 
fevereiro de 2021.
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O prefeito Antônio Carlos Mineiro, que comemorou a liberação da CND

Fotos: Arquivo Atos

Com trégua das chuvas, Lorena 
inicia obras de recapeamento e 
retoma operação tapa-buracos

Foco de reclamações de 
moradores de Lorena, os bu-
racos no asfalto em diferentes 
bairros teve um avanço com a 
infraestrutura nesta semana. 
Com cerca de R$ 550 mil, a 
Prefeitura iniciou obras de re-
capeamento em quatro vias. Já 
a operação tapa-buracos deve 

Início de obras na avenida São Tomas, na Vila Hepacaré; Prefeitura projeta recuperação com R$ 550 mil

Fotos: Rafaela Lourenço

ser retomada nesta segunda-
-feira (14). Os investimentos 
para o recapeamento, R$ 518 
mil e R$ 41 mil, são prove-
nientes de um convênio com o 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional e contrapartida muni-
cipal, respectivamente.

Pinda iniciou, pelo “Pró São 
Paulo”, o recapeamento das 
rodovias e estradas vicinais. 
A ação promete revitalizar o 
pavimento em mais de qua-
renta quilômetros.

Com mais de
R$ 27 milhões, 
Pinda inicia 
recapeamento

A Prefeitura de Apareci-
da lançou, no último dia 3, 
um processo de licitação 
de concessão para o trans-
porte público. O Município 
não oferece esse serviço há 
um ano, após a empresa 
Pássaro Marron romper o 
contrato. Na época, a em-
presa solicitou aumento de 
92% do valor da tarifa para 
renovar o contrato. Caso 
a Prefeitura atendesse o 
pedido, a passagem pas-
saria dos atuais R$ 2,50 

Aparecida abre licitação 
para transporte depois
de um ano sem o serviço

para R$ 4,80. Desde de 
2008, o valor não tem um 
reajuste. Com 5,69 km² de 
área urbana, são ofertadas 
apenas as linhas Vila Ma-
riana-Itaguaçu e Vila Maria-
na-São Francisco. A EMTU 
(Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo) atende a região com 
a linha 5316, de Aparecida 
a Guaratinguetá, com um 
percurso que passa por boa 
parte da cidade.

Com geração de trezentos 
empregos, Rede Graal 
começa terraplanagem 
para instalação em Pinda

Expandindo ações de fo-
mento econômico, a Rede 
Graal iniciou a terraplanagem 
para a construção de uma uni-
dade em Pindamonhangaba. 
O posto, que promete ser o 
maior do país, deve gerar mais 
trezentos novos postos de tra-
balho na cidade. Com previsão 
de finalização do processo de 
terraplanagem ainda em feve-
reiro, o empreendimento terá 

cinco mil metros quadrados, 
além de dois grandes restau-
rantes e toda a rede de serviços 
Graal. Segundo a Prefeitura, os 
investidores já prontificaram 
a licença ambiental para a 
implantação do posto de com-
bustível, além da autorização 
da licença. O projeto segue em 
finalização.
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Cruzeiro inicia recapeamento
do asfalto em cinco comunidades

Buscando oferecer mais segurança aos motoristas e motociclis-
tas que trafegam por Cruzeiro, a Prefeitura iniciou na quarta-feira 
(9) uma operação de recapeamento asfáltico que contemplará 
as principais vias de cinco bairros.
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RMVale tem 
350 vagas 
abertas para 
Projeto Guri

Justiça barra novos reajustes 
para o primeiro escalão
da Prefeitura de Caraguá
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Ricardo Piorino

TCHAU QUERIDA!
O ex-presidente Lula está “es-

condendo” a ex-presidente Dilma 
Rousseff da atual campanha elei-
toral.

Uma medida de cautela diante 
do desastre político e econômico do 
seu governo.

Entretanto, dirigentes e lideran-
ças petistas, entendem que o legado 
deixado pela ex-presidente um 
potencial negativo a ser explorado 
pelos adversários.

Daí, a recomendação das li-
deranças petistas, omitir a gestão 
de Dilma para evitar um desgaste 
político na campanha.

Apesar dos dirigentes petistas 
quererem escondê-la a disposição 
dela em se defender sempre que 
necessário.

Jogo duro para a direção do 
partido.

Problema para o ex-presidente 
resolver.

O governo Dilma foi marcado 
pela maior recessão econômica da 

história do país, e este deverá ser 
um dos temas escolhidos pelos 
opositores.

Por outro lado, escondê-la é algo 
complicado, pois seria um tiro no 
pé, fato que também poderia ser 
explorado pelos opositores.

O ex-ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, já afirmou que “erramos”. 

Portanto, escondê-la poderia ser 
uma “confissão de culpa”.

No seu primeiro mandato en-
frentou altos níveis de corrupção 
em seus principais ministérios vindo 
demitir Antônio Palocci, ministro 
da Casa Civil, Alfredo Nascimento, 
dos Transportes e Wagner Rossi, 
ministro da Agricultura, por irregu-
laridades.

O ministro da Defesa, ministro 
Nelson Jobim, pelas suas declara-
ções contundentes feitas contra o 
próprio governo.

A “faxina” proposta pela pre-
sidente Dilma, como a imprensa 
denominou, acabou gerando insta-
bilidade política, tensão e descon-
tentamento da base aliada.

A atitude da presidente causou 
insatisfação e constrangimento 
dentro do próprio partido.

O entendimento pelo partido 
dos trabalhadores, de que, quanto 
mais a presidente Dilma acentuava 
a “faxina” ética, mais corrupto o go-
verno anterior parecia, pois todos os 
ministros afastados foram indicação 
do ex-presidente Lula.

A ideia dominante no partido, 
tudo que Lula tinha construído, es-
tava sendo desmontado por Dilma.

Dilma criou uma dificuldade co-

nhecida no meio político brasileiro 
uma “encruzilhada perigosa”: ou 
dava continuidade a sua “faxina” éti-
ca ou corria o risco de ver a sua base 
se sustentação política se evaporar e 
comprometer a sua governalidade.

Os problemas éticos da admi-
nistração petista, as dificuldades 
econômicas que batiam em boa parte 
na classe média, com a redução do 
poder de compra e a ameaça da volta 
do dragão da inflação.

Pontos centrais para o acirramen-
to das manifestações contrárias ao 
seu governo.

Aliado ao movimento estava a 
informação de corrupção que atin-
gia o governo no caso “Petrolão” 
transformando-se em sentimento 
de revolta, indignação, ódio da 
sociedade.

A pauta dos manifestantes con-
centrou-se na corrupção e no impe-
achment da presidente.

Mesmo assim consegue a sua 
reeleição e os aplausos da sua posse, 
um mês após, se transformam em 

ares de fim de festa e de ressaca 
política.

O governo Lula-Dilma durante 
12 anos subsidiou o crédito para 
a população consumir mais com 
o endividamento generalizado da 
classe média.

A “herança maldita” de FHC, 
que sustentou a economia com o 
controle das despesas públicas, meta 
de inflação e taxa de câmbio flexível 
foi para o espaço.

A exportação para a China entra 
em declínio.

Para evitar a recessão, conter a 
taxa de inflação, taxa Selic de 12,5% 
ao mês, juros subsidiados, alta taxa 
de desemprego, medidas de “ajus-
tes”, corte nos gastos, mudanças no 
seguro-desemprego, aumento do 
IPI, aumento de tributos sobre os 
combustíveis e por último a estia-
gem e o consequente aumento de 
preços o seu governo implodiu.

A tempestade perfeita estava 
construída!

Deixou uma relação Dívida Pú-
blica/PIB próximo de 90%.

Lula recebeu de FHC por volta 
de 50%.

Em termos políticos, o governo 
Dilma perdeu o apoio da base aliada 
no Congresso Nacional e na gestão 
meteu os pés pelas mãos.

Um desastre perfeito!
Em termos de gestão perdeu de-

finitivamente o controle das contas 
públicas e o controle da economia.

A insatisfação popular leva ao 
impeachment.

A insatisfação política, leva ao 
golpe...no Brasil!

   A tempestade perfeita estava 
construída!

““Não sou candidata 
a nenhum cargo””

Dilma Rousseff

Política a conta-gotas...
Trabalho dobrado

Parece que os advogados do 
vereador Celão vão ter trabalho do-
brado em sua defesa nos próximos 
meses. Na sessão da última terça-
-feira, a Câmara de Guaratinguetá, 
motivada pelo pedido pessoal de um 
dos promotores da Comarca, abriu 
uma processante contra ele, que 
poderá custar seu mandato. Aliás, a 
ideia do denunciante, pelo visto, é 
exatamente esta.

Cei ou não cei?
Seguindo o protocolo, quer dizer, 

o pedido do promotor, após a exaus-
tiva leitura da denúncia, o plenário 
acatou e a mesa constituiu a co-
missão proces-
sante com Nei 
Carteiro, presi-
dente; Vantuir 
Farias, o rela-
tor e Dani Dias, 
como membro. 
E as duas per-
guntas que ro-
laram na cidade 
são: “será que esta comissão vai ter 
competência para fundamentar os 
embasamentos?”. “Será que desta 
vez a vereadora vai saber no que 
estará votando?”

A cigana viu nas cartas
Correu como rastilho de pólvora 

nas rodas políticas de Pinda que a 
‘cigana do mercadão’ ‘jogou um 
balde de água fria’ naquela meia dú-
zia que preten-
de ser vice de 
Ricardo Piorino 
em 2024. Entre 
os naipes copas, 
ouro, espada e 
paus, as cartas 
revelaram que 
o companheiro 
de majoritária 
perfeito para Piorino será um polí-
tico centrado, estrategista e que seja 
calmo, porque de acelerado já basta 
ele. Não é por menos que o  chamam 
de Piorino ’30 horas’...

Manda quem pode
Rolou entre os corredores de 

Aparecida que a Justiça ‘acabou 
com a alegria’ do prefeito Luiz Car-
los – o Piriquito, em contratar uma 
Organização Social, aparentemente 
para fazer concorrência com o Frei 
Bartolomeu Schultz – leia-se Santa 
Casa. A pergunta que fica é: “ele 
desafia o pessoal da toga ou muda 
de assunto?”

Andando no telhado...
...sem fazer barulho De todos 

assuntos políticos de Lorena, o que 
mais ‘ardeu’ foi o projeto do Execu-
tivo que a Câmara votou, ‘baixando 
a bola’ do Conselho de Meio Am-
biente, ou seja, reduzindo o número 
de membros e mudando o status de 
deliberativo para apenas consultivo. 

Deputada federal
Com vistas a uma cadeira no Congresso Federal, Rita Passos (MDB) 

visitou a região esta semana e participou do programa Atos no Rádio. 
Rita, que por três vezes foi deputada estadual e secretária de Desenvol-
vimento Social do Estado, relembrou os recursos destinados a Lorena, 
como o que permitiu a construção do Centro Odontológico do Bairro 
da Cruz em 2010, e outros investimentos. Sobre sua pré-campanha, a 
postulante a federal, se mostrou satisfeita com os amigos que fez ao 
longo de sua vida pública, a exemplo de Mafu e da vereadora Lucia 
da Saúde.

Governador
O prefeito de São José dos 

Campos, Felício Ramuth (agora 
PSD), pretende representar o 
Vale do Paraíba na eleição para 
o governo do Estado. Ramuth 
se prepara para o pleito eleitoral 
com a experiência de duas ad-
ministrações bem sucedidas em 
sua cidade e com know-how de 
quem sabe. Uma das experiên-
cias que comentou no programa 
Atos no Rádio foi a construção 
e funcionamento de um hospital 
em 35 dias. Ele sabe do desafio, 
e pretende chegar aos debates da 
campanha alinhando por cima, 
se o assunto for administração 
pública eficiente.

O que poucos perceberam, exceto os 
analistas da Praça, foi a participação 
ativa do vereador Elcinho Vieira; fez 
média com o prefeito para encami-
nhar o projeto, articulou o regime de 
urgência, porém, na hora do voto e 
das justificativas na tribuna, saiu à 
francesa...

Não convidem para...
...a mesma picanha – O prefeito 

Sylvio Ballerini e o presidente da 
Câmara, Fabio Longuinho, prin-
cipalmente se os churrasqueiros 
forem aqueles dois vereadores e 
meio – que estão de rédeas curtas 
no Legislativo.

Agora é pra valer!!!
O ex-prefeito de Caraguá, Anto-

nio Carlos (agora do PL), decidiu ser 
deputado estadual novamente. Em 
ritmo de pré-campanha, o deputável 
iniciou sua corrida eleitoral reu-

nindo os amigos 
pelo menos em 
15 cidades onde 
seu nome é mais 
que popular. An-
tonio também 
está atualizan-
do sua agenda 
de endereços de 
seus eleitores em 

todo estado. É importante lembrar 
que quanto elegeu-se deputado, teve 
votos em quase todos municípios de 
São Paulo.

Excursão do Legislativo
Os vereadores de Cachoeira 

Paulista querem demonstrar que 
além de receberem excursão de 
várias localidades – dentro do Cir-
cuito da Fé – eles também sabem 
enviar. Nesta semana, se a vergonha 
não ardeu, cerca de oito ou nove 
parlamentares da cidade devem 
acompanhar o presidente da Câmara 
em Brasília. A desculpa é buscar 
verbas, como se correio eletrônico 
não pudesse resolver isso sem um 
gasto desnecessário. A pergunta 
que fica: “o homem que não toma 
vacina vai conseguir embarcar no 
voo e frequentar os gabinetes dos 
deputados?”

Portas abertas
O prefeito de Silveiras, Guilher-

me Carvalho, ganhou agenda espe-
cial junto ao secretário de Desenvol-

vimento Regional, Marco Vinholi, 
para acertar os últimos detalhes do 
investimento de R$ 15 milhões para 
manutenção completa da Estrada 

Dani Dias

Antonio Carlos

Prefeito Osvaldo de Paula Cardoso, 
ligação entre a área urbana com os 
bairros Bom Jesus e Macacos. O 
subsecretário Ortiz Junior também 
entrou na briga, quer dizer, no empe-
nho para liberação total do recurso 
pelo Governo do Estado.

Gafe do professor
A manifestação do vereador 

Professor Matheus na tribuna da 
Câmara, dias atrás, afirmando que a 
Prefeitura conseguiu liberar apenas 
10% aos servidores municipais de 
Piquete, provocou uma certa indig-
nação entre os mais esclarecidos 
da cidade. Qualquer principiante 
em vida pública aprende que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal impõe 
limites à folha de pagamento. Qual 
prefeito não gostaria de dar um 
aumento de salário substancial aos 
funcionários...

Em tom crítico...
...aparentemente com finalida-

des políticas, o professor Matheus 
também pesou o discurso contra o 
prefeito Rominho, que na necessi-
dade de modernizar o atendimento 
público e alinhar funções com o 
Estado – de onde vem a maioria 
dos recursos para Piquete – criou 
algumas secretarias e departamen-
tos. Em resposta, Rominho disse 
que se essa expansão da Prefeitura 
render verbas e recursos vinculados 
às pastas – Governo, Comunicação, 
Cultura e Transporte – já valeu lite-
ralmente o investimento.

Focando no importante
Enquanto uma de suas colegas 

de parlamento tentou ‘roubar a cena’ 
em problemas de cidade alheia – 
episódio dos bezerros de Cunha – a 
vereadora Rosa Filippo (PSD) foi 
flagrada em vá-
rios pontos de 
Guaratinguetá 
buscando solu-
ções e fazendo 
a interlocução 
entre a popula-
ção e o Execu-
tivo. A bordo 
de seu ‘gabi-
nete sob rodas’, Rosa tem marcado 
presença em todos os bairros do 
município.

Calendário das eleições
Faltam apenas 234 dias para as 

elições de 2 de outubro e 969 para 
as municipais!!!

Guilherme Carvalho e Marco Vinholi

Rosa Filippo
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Mineiro emplaca parcelamento de R$ 9 milhões 
de FGTS e aguarda CND para novos investimentos
Pagamento de dívidas está entre as ações para restaurar a credibilidade do Município com investidores e população

Câmara de Guará abre processante para 
investigar nova denúncia contra Celão
Nei Carteiro, Vantuir Faria e Dani Dias são sorteados para compor Comissão que avalia caso sobre 
ex-presidente; resultado de apurações será votado por todos os vereadores em até noventa dias

Os vereadores de Gua-
ratinguetá acataram uma 
denúncia contra Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), 
parlamentar que presidiu 
a Casa até dezembro de 
2020. Os apontamentos 
foram apresentados, na úl-
tima semana, por Gilberto 
Cabett, promotor da cidade, 
mas que protocolou o docu-
mento presencialmente na 
Câmara como cidadão. Na 
terça-feira (8), a Casa leu 
na íntegra as 37 páginas 
dos apontamentos, antes de 
aprovar a admissibilidade da 
investigação.

Dos 10 vereadores aptos, 9 
foram a favor da abertura da 
comissão processante e ape-
nas um se absteve. Orville 
Teixeira, primeiro suplente 
do PSD e substituto de Celão 
nesta sessão, se baseou no 
artigo 229 do regimento 
interno da Câmara, e infor-
mou que não poderia votar 
por ser suplente imediato 
de Celão e por poder con-
figurar, na teoria, interesse 
na condenação de Marcelo 
Coutinho.

Sua presença foi com-
putada para a votação ter 
quórum, mas ele se absteve 
do voto. Irene Cobradora, 
primeira suplente do PSC, 
substituiu Márcio Almeida, 
que pediu afastamento por 
15 dias e também ficou 
impedida de votar. Todos 
os outros nove vereadores 
foram a favor do pedido.

Com a aprovação, a Câma-
ra instaurou uma comissão 
processante para investigar 
a denúncia. Dos nove verea-
dores favoráveis à abertura, 

Um ano depois de assu-
mir a Prefeitura com a he-
rança de aproximadamente 
R$93 milhões em dívidas, o 
prefeito de Cachoeira Pau-
lista, Antonio Carlos Mineiro 
(MDB), espera por um novo 
cenário em 2022. Com o 
parcelamento dos débitos 
do FGTS (Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço), a 
CND (Certidão Negativa de 
Débitos) deve chegar nos 
próximos dias.

O principal documento 
para firmar convênios com 
os governos Estadual e Fe-
deral, além do recebimento 
de emendas parlamentares, 
deve ser um marco para 
a atual gestão, que busca 

oito participaram do sorteio 
para formação da comissão. 
Nei Carteiro (MDB), Vantuir 
Faria (MDB) e Dani Dias 
(PSC) foram sorteados, com 
Nei na presidência e Vantuir 
na relatoria.

A processante terá no-
venta dias para emitir um 
parecer que, independente 
do resultado (arquivamento 
ou pela punição de Celão), 
será votado em plenário. 
Uma das possibilidades é 
a cassação do mandato do 
vereador, mas para que isso 
ocorra é necessário que a 
comissão conclua o relatório 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

pela cassação, e no plenário, 
8 dos 11 vereadores votem 
a favor da punição.

Prazos e oitivas – Os 
vereadores da Comissão 
Processante concederam 
coletiva de imprensa ao fim 
da sessão. Segundo os parla-
mentares, as reuniões para 
discussões começam em um 
prazo de cinco dias após a 
instauração da Comissão. “O 
presidente vai convocar uma 
reunião quanto breve, para 
nós começarmos a analisar a 
documentação que já está na 
Câmara referente ao proces-
so. Portanto, a partir desse 

momento nós vamos iniciar 
a pensar o relatório que vai 
ser entregue daqui a noventa 
dias”, afirmou Vantuir. “Pode 
ter certeza que todos nós 
faremos um trabalho muito 
sério, de avaliar documento 
por documento, porque 
precisamos mostrar para a 
população que temos uma 
comissão séria, unida e que 
pensa na cidade”, concluiu.

Para a vereadora Dani 
Dias, os integrantes da Co-
missão vão precisar con-
centrar as atenções neste 
caso. “Eu acredito que todos 
vamos paralisar algumas 

atividades intensas que a 
gente exerce. Eu trabalho 
muito, assim como Vantuir 
e Nei, claro que não dá para 
largar tudo. A gente tem 
nossa demanda, mas em 
virtude da magnitude do 
caso, do inquérito civil e das 
denúncias da Polícia Civil, 
a gente vai parar bastante 
nossas atividades devido a 
complexidade desse caso”.

O presidente da Comissão, 
Nei Carteiro, foi questionado 
se o prazo de noventa dias é 
suficiente para concluir as 
investigações. “A gente vai 
fazer da melhor maneira 

possível, o importante é fa-
zer certo. Quanto ao prazo, 
o tempo dirá se é suficiente 
ou não. Sinceramente, a 
gente tem que avançar nis-
so, iniciar, é claro que tem o 
objetivo de se cumprir. Com 
certeza vamos cumprir o que 
está determinado. Quanto ao 
tempo, vamos aguardar, mas 
de maneira nenhuma vamos 
deixar de seguir o que está 
previsto”.

O vereador Marcelo Cou-
tinho foi procurado pela 
reportagem, mas não se 
manifestou até o fechamento 
desta edição.

Marcelo Coutinho, alvo de denúncia que será apurada por comissão aberta na última terça-feira, durante sessão da Câmara; contrato do período de Celão é alvo de apontamentos

Fotos: Leandro Oliveira

uma reorganização adminis-
trativa na cidade, que che-
gou a ser declarada como 
calamidade financeira, em 
fevereiro de 2021.

De acordo com Mineiro, 
apenas de FGTS a dívida 
gerava em torno de R$ 9 
milhões, com a ausência 
de pagamento de férias 
dos servidores municipais 
e demais direitos. Além da 
dívida, a dificuldade em 
parcelar o pagamento foi 
o principal obstáculo: a 
falta de credibilidade do 
Município. 

Com os devidos e atuais 
recolhimentos em dia, a 
Caixa Econômica Federal 
liberou o parcelamento nas 
condições de uma entrada 
de 10%, ou seja, R$ 904 mil, 
e 53 vezes de R$ 156 mil 
para reconquistar a CND. 

“Isso é fazer o dever de casa 
e ir conquistando de novo 
a confiança, principalmen-
te dos credores, porque a 
Caixa já tinha taxado o mu-
nicípio como um ‘devedor 
contumaz’. Não tínhamos 
mais direito ao parcelamen-
to”, salientou Mineiro.

O chefe do Executivo ex-
plicou que o contrato com 
a agência bancária já foi 
assinado e que estava ape-
nas aguardando a emissão 
da guia para o pagamento. 
“Saindo a guia, vai ser paga 
e já pego a CND. Nos próxi-
mos dias já vamos ter a CND 
liberada, se Deus quiser”. 

Com a chegada da docu-
mentação, projetos como da 
implantação do Corpo dos 
Bombeiros e convênios para 
recuperação de estradas 
vicinais serão priorizados.

O prefeito Antônio Carlos Mineiro, que comemorou a liberação da CND após política para recuperar economia

Fotos: Arquivo Atos

Prefeitura de Pindamonhangaba 
retoma obras de esgoto na zona rural

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba retomou, no 
último dia 8, as obras de 
implantação do sistema de 
rede coletora de esgoto. Os 
trabalhos foram retomados 
durante um evento que reu-

niu moradores dos bairros 
Bonsucesso e Queiroz, além 
de autoridades municipais. 

De acordo com expec-
tativas do Município, a 
proposta é investir mais de 
R$1 milhão nas melhorias. 
Espera-se que as atividades 
sejam concluídas em oito 
meses.

As obras começaram no 

entorno do Loteamento 
Queiroz e em áreas às mar-
gens da rodovia Caio Go-
mes Figueiredo. Ao todo, a 
extensão deve contar com 
aproximadamente quatro 
quilômetros. A medida ocor-
re em parceria com a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo), a Companhia ficará 

responsável para que a co-
leta possa chegar até a zona 
rural. “Teremos da nossa 
parte um investimento de 
aproximadamente R$ 5 
milhões, que contempla a 
implantação total da Es-
tação de Tratamento de 
Esgoto”, garantiu o gerente 
de Divisão, José Fonseca 
Marcondes.

Da Redação
Pindamonhangaba
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A Prefeitura de Aparecida 
lançou, no último dia 3, um 
processo de licitação de con-
cessão para o transporte pú-
blico. O Município não oferece 
esse serviço há um ano, após 
a empresa Pássaro Marron 
romper o contrato.

Na época, a empresa solici-
tou aumento de 92% do valor 
da tarifa para renovar o con-
trato. Caso a Prefeitura aten-
desse o pedido, a passagem 
passaria dos atuais R$ 2,50 
para R$ 4,80. Desde de 2008, 
o valor não tem um reajuste.

Com 5,69 km² de área urba-
na, são ofertadas as linhas Vila 
Mariana-Itaguaçu e Vila Ma-
riana-São Francisco. A EMTU 
(Empresa Metropolitana de 

Aparecida abre licitação para transporte 
público depois de um ano sem o serviço
Cidade tem duas linhas, antes geridas pela Pássaro Marron; rompimento após pedido de aumento na tarifa

Transportes Urbanos de São 
Paulo) atende a região com 
a linha 5316, de Aparecida 
a Guaratinguetá, com um 
percurso que passa por boa 
parte da cidade.

De acordo com o edital, as 
empresas interessadas em 
participar devem encaminhar 
todos os documentos para o 
e-mail licitacao@aparecida.
sp.gov.br. Os documentos 
exigidos estão disponíveis no 
site aparecida.sp.gov.br.

Ainda segundo o documen-
to, os envelopes com as pro-
postas serão abertos no dia 
7 de março, às 14h, no salão 
nobre do Paço Municipal, 
localizado à rua Professor 
José Borges Ribeiro, nº 167, 
no Centro.

Segundo o secretário de 
Justiça e Cidadania, Jefferson 
Monteiro, a previsão para os 

Com baixa procura para vacinação contra covid, Potim tem 
críticas da população por falhas na informação da Prefeitura

Aplicação da vacina contra a Covid-19 em Potim; cidade registra baixa procura por imunizante contra doença

O prefeito de Caraguá, Aguilar Junior, um dos afetados por decisão

Passageiros aguardam ônibus da linha Potim-Aparecida, também utilizado para chegar a bairros da cidade

Fotos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fotos: Reprodução PMP

Fotos: Reprodução

Lei municipal previa aumento de 17,5% nos subsídios do prefeito, vice e secretários; 
decisão judicial aponta inconstitucionalidade para novos valores em ganhos

Faltas de imunizantes, reclamações nas redes sociais e dificuldades na comunicação entre moradores e administração

Atendendo ao pedido do Mi-
nistério Público do Estado de 
São Paulo, a Justiça ordenou 
na terça-feira (8) a redução 
dos subsídios do prefeito, 
vice-prefeito e secretários de 
Caraguatatuba. Em caráter 
liminar (provisório), a decisão 
julgou como irregular a lei 
municipal que concederia a 
partir do início deste ano o 
reajuste salarial ao primeiro 
escalão do Executivo. 

De acordo com a Justiça, 
foi aceita a solicitação do 
promotor de Caraguatatuba, 
Renato Queiroz de Lima, que 
apontou a inconstitucionali-
dade do projeto, criado pela 
mesa diretora da Câmara e 
aprovado pelos vereadores 
em 12 de dezembro do ano 
passado. A lei municipal esta-
belecia que, a partir de janeiro 
de 2022, ocorreria o reajuste 
dos subsídios do primeiro 
escalão do Executivo, com 
direito à retroatividade. Desta 
maneira, o prefeito, Aguilar 
Junior (MDB), o vice-prefeito, 

Com faltosos de segunda e 
terceira dose, a região sente o 
impacto da falta do esquema 
vacinal completo da popula-
ção. Em Potim, o problema 
se agravou pela dificuldade 
com a limitação dos horários 
de vacinação por conta de 
funcionários positivados do 
novo coronavírus, e falta de 
informações nas redes oficiais 
da Prefeitura.

Segundo participações dos 
moradores na internet, o 
Município tem poucas infor-
mações sobre a falta das va-
cinas, mesmo com os pedidos 
da população pela ampliação 
do horário para a imunização. 
“Precisamos de um plantão 
após 17h. Muita gente traba-
lha até às 17h, não dá tempo”, 
solicitou um morador pelo 
Facebook.

O problema na comuni-
cação de Potim é alvo de 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Da Redação
Caraguatatuba

Thamiris Silva
Potim

Justiça barra reajuste aprovado primeiro 
escalão da Prefeitura de Caraguatatuba

ônibus circularem é o fim de 
março. Sobre o novo valor da 
passagem, o secretário revelou 
análise para chegar à uma 
média. “A Prefeitura fez uma 
média na região, que chegou a 
R$ 3,90, e acreditamos que as 
empresas possam apresentar 
um valor um pouco menor. O 
que atrapalha um pouco é o 
custo operacional da empresa, 
como combustível, funcio-
nários e manutenção, mas a 
média ficou em R$ 3,90, e es-
peramos que não seja superior 
a esse valor”, avaliou Monteiro.   

Questionado se a Prefeitura 
pretende abrir nova licitação, 
que adiciona outros bairros 
da cidade, Monteiro contou 
que um estudo de transporte 
complementar está sendo 
realizado para a elaboração 
de um projeto de lei que será 
encaminhado à Câmara.

reclamações, com assuntos 
como a falta de água, quando 
moradores questionaram a 
paralisação no fornecimento 
em dezembro e janeiro

Questionada pela reporta-
gem do Jornal Atos a secreta-
ria de Comunicação informou 
que as informações chegam à 
população de outras maneiras, 
como o uso de carro de som 
que passa pelas ruas das ci-
dades, agentes de saúde, por 
meio de visitas às residências, 
e as redes sociais. 

Como solução para atender 
o público de pessoas que não 
podem receber o imunizante 
contra a Covid-19, a secretaria 
de Saúde realizou no último 
sábado (5) o Mutirão da Vaci-
nação para as pessoas de 12 a 
18 anos, e segunda e terceira 
dose. “Olha, teve duzentas 
pessoas adultas que compare-
ceram, e noventa crianças, só. 
Nós não conseguimos colocar 
um plantão durante a noite 
porque temos funcionários 
que testaram positivo para a 

Covid-19”, contou a secretária 
de saúde Maria Rodineia Ro-
drigues Paixão. 

Em uma tentativa de aten-
der um novo público vacinal 
(crianças de cinco anos sem 
comorbidades), a secretaria 
distribuiu vacinas destinadas 
à população com cinco anos 
com comorbidades, com a jus-
tificativa de não haver procura 
deste publico nas unidades de 
saúde.

“Recebemos do Governo Fe-
deral vacina para crianças de 
5 a 11 anos com comorbidade. 
Tivemos também uma péssima 
procura com pouquíssimos 
casos. Estávamos disponibili-
zando para as crianças sem 
comorbidades, estas doses 
acabaram e agora aguarda-
mos o repasse do Governo”, 
relatou a secretaria. Outras 
informações sobre a vacinação 
e a estratégias da secretaria da 
Saúde para aplicação do imu-
nizante nos faltosos podem 
ser acessadas por meio do site 
potim.sp.gov.br/saúde.

José Ernesto Ghedin (PDT) e os 
19 secretários municipais re-
ceberiam 17,5% de aumento. 
Desta porcentagem, 6,5% seria 

retroativa há 2019 e 2020, 
biênio em que os agentes pú-
blicos não tiveram reajustes. 

Por meio da lei munici-

pal, o subsidio do prefeito 
saltaria de R$ 14.928,34 
para R$17.571,60 e o sub-
sídio do vice-prefeito pas-
saria de R$9.763,99 para 
R$11.452,95. As remunera-
ções dos secretários variam de 
acordo com a pasta, sendo que 
com o reajuste o subsidio mais 
alto atingiria R$ 19.166,18.

De acordo com o parecer do 
promotor, além da inconstitu-
cionalidade da lei aprovada no 
fim de 2021, o poder público 
agiu de forma proposital, já 
que teria ciência da ilegalidade 
do ato por conta de uma lei 
de 2017 que prevê aumentos 
anuais, que é alvo de outra 
ação da Procuradoria Geral 
da Justiça.

Desta maneira, a Justiça 
ordenou que os subsídios 
voltem aos valores anteriores 
à lei, praticados até dezembro 
de 2021, e que a gestão de 
Aguilar Junior se manifeste 
em um prazo de até trinta dias.

Em nota à imprensa regio-
nal, a Prefeitura informou que 
irá cumprir integralmente a 
decisão judicial e interpor os 
recursos cabíveis para sua 
defesa.
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Com intuito de melhorar a 
segurança dos ambulantes 
da Feira Livre de Aparecida, 
a secretaria de Indústria 
e Comércio da cidade, em 
parceria com o Corpo de 
Bombeiros, abriu inscrições 
para um curso de brigadista 
voluntário. A medida atende 
determinação do Município 
para a atuação no espaço 
comercial.

Uma das atrações turís-
ticas da cidade que mais 
atrai romeiros, passa a 
ter a obrigatoriedade de 
instalação de extintores de 
incêndio em cada barraca 
dos ambulantes.  

De acordo com a pasta, 

Aparecida abre inscrições para curso 
de brigadista voluntário na Feira Livre
Aulas na sede do Corpo de Bombeiros da cidade atende exigência para cuidados e 
segurança de quem atua e consome no local; quarenta vagas são ofertadas nesta fase

são quarenta vagas desti-
nadas a quem trabalham 
na feira, como ambulantes, 
seguranças e montadores. O 
workshop será ministrado 
no próximo dia 16 (quar-
ta-feira) às 8h, na sede do 
Corpo de Bombeiros, que 
fica à avenida Isaac Ferreira 
Encarnação, no bairro Jar-
dim Paraíba, 

As inscrições seguem 
abertas até o dia 14 e de-
vem ser feitas pelo telefone 
12 3105-4026 (WhatsApp) 
informando nome, função e 
ala que trabalha na feira.

Ainda segundo a secreta-
ria de Indústria e Comércio, 
caso a procura seja grande, 
a Prefeitura tentará junto 
aos Bombeiros a ampliação 
do workshop com novas 
datas. A Feira Livre de Aparecida, próxima ao Santuário Nacional; Prefeitura oferece cursos para ampliar segurança

Foto: Arquivo Atos

Da Redação
Aparecida

Caraguá intensifica ação contra construções irregulares 
Leandro Oliveira
Da Região

Após utilizar um drone 
para identificar construções 
irregulares em Caraguata-
tuba, a Prefeitura notificou 
no último fim de semana 31 
moradores do bairro Recanto 
dos Pássaros. Para garantir a 
segurança dos fiscais muni-
cipais, a operação, na região 

norte da cidade, contou com 
o apoio da Polícia Militar 
Ambiental. 

Em nota publicada em seu 
site oficial, a Prefeitura re-
velou que a ação mobilizou 
a equipe de fiscalização da 
secretaria de Urbanismo 
durante a tarde da última 
sexta-feira (4). A iniciativa faz 
parte do programa municipal 
‘Obras Regulares’, que no 
fim do ano passado usou um 

drone (pequena aeronave 
não tripulada) para filmar e 
fotografar novas construções, 
distribuídas por pontos do 
Recanto dos Pássaros.

Por meio das imagens cap-
tadas, os servidores munici-
pais conseguiram mapear os 
trechos do bairro onde foram 
erguidas moradias sem auto-
rização municipal. 

Durante a vistoria do último 
fim de semana, os fiscais e 

policiais militares foram até 
os endereços flagrados pelo 
drone. “Além de fiscalizar a 
parte da documentação para 
saber se a obra está regular, 
também analisamos se ela 
está em local próprio para 
construção. O Setor de Aná-
lise e Aprovação de Projetos 
da Secretaria de Urbanismo 
analisa a documentação e, se 
estiver correta, a aprovação 
pode sair em até dez dias. 

Por isso, não tem motivo para 
iniciar uma construção sem 
que ela esteja toda regulari-
zada”, explicou o secretário de 
Urbanismo, Wilber Cardozo.   

De acordo com o governo 
de Aguilar Junior (MDB), os 
31 moradores notificados 
precisarão dar entrada o mais 
breve possível nos trâmites de 
regularização, caso contrário, 
serão autuados e as constru-
ções poderão ser demolidas.

Operação notifica 31 moradores do bairro Recanto dos Pássaros; imóveis podem ser demolidos

Região tem 
350 vagas 
abertas para 
Projeto Guri
Projeto mantém 
foco  de 6 a 18 
anos incompletos

Com inscrições abertas até 
o próximo dia 4 em todo o 
estado de São Paulo, o Pro-
jeto Guri tem mais de 350 
vagas para cursos gratuitos 
de música na região da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Com foco em atender 
crianças e adolescentes de 6 a 
18 anos incompletos, as aulas 
serão ministradas no modelo 
presencial, divergindo apenas 
nas matriculas em cidades 
como Ubatuba e Aparecida, 
que está realizando as matrí-
culas no formato online.

Todo o processo de seleção 
dos candidatos será por or-
dem de inscrição. No formato 
presencial é necessário levar 
ao polo os documentos ofi-
ciais com foto do aluno e do 
responsável, comprovante de 
matricula do ensino regular 
e comprovante de endereço.

No atendimento online, o 
interessado deve preencher o 
formulário no site projetoguri.
org.br/matriculas e aguardar 
a confirmação por e-mail do 
número de matrícula e das 
instruções de acesso ao Portal 
do Aluno.

Cursos – As cidades da 
região beneficias são Apa-
recida, com 23 vagas com 
cursos de contrabaixo, te-
clado/piano, viola, violino e 
violoncelo; Areias, com 14 
vagas, coral juvenil, violino, 
viola, violoncelo e contrabai-
xo; Caraguatatuba, com 37 
vagas, coral juvenil, violino, 
viola, violoncelo, contrabaixo, 
clarinete, flauta transversal, 
saxofone, trompete, trom-
bone, trompa, eufônio, tuba 
e percussão; Guaratinguetá, 
com 97 vagas de coral juvenil, 
violino, viola, violoncelo, con-
trabaixo, oficina tecnologia 
musical, percussão e violão; 
Ilhabela, com 27 vagas, coral 
juvenil, percussão e violão; 
Lorena, com 62 vagas, coral 
juvenil, violino, viola, violon-
celo, contrabaixo, clarinete, 
flauta, saxofone, trompete, 
eufônio, tuba, percussão e 
violão; Pindamonhangaba, 
com nove vagas, coral juvenil, 
iniciação musical e violão; 
Piquete, com 21 vagas, coral 
juvenil, iniciação musical e 
violão; Roseira, com 13 vagas, 
percussão e violão; Silveiras, 
com oito vagas, percussão e 
violão e Ubatuba, com vinte 
vagas, coral juvenil iniciação 
musical, percussão e violão.

Os interessados podem 
acessar o site da Prefeitura 
para outras informações.

Gabriel Mota 
Canas



12 DE FEVEREIRO DE 20226

Sobre a Iguá Saneamento: 

A Iguá é uma companhia de 
saneamento, controlada pela 
IG4 Capital, que atua no ge-
renciamento e na operação de 
sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
por intermédio de concessões 
e de parcerias público-priva-
das. Uma das principais ope-
radoras privadas do setor no 
país, atualmente está presente 
em 38 municípios de seis esta-
dos brasileiros – Alagoas, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, São Paulo e Paraná 
– por meio de 19 operações 
que beneficiam cerca de 7,2 
milhões de pessoas. A Iguá 
possui quatro pilares essen-
ciais que orientam a realização 
das ações socioambientais 
em todas as suas unidades 
operacionais, constituindo o 

Águas Piquete investe 
em obras para melhoria 
em rede de distribuição
A obra conta com um aporte de R$ 650 mil e beneficiará toda população

A Águas Piquete, perten-
cente ao Grupo Iguá, dará 
início às obras de substitui-
ção de um trecho da adutora 
principal do município. Essa 
ação além de melhorar a 
distribuição de água, também 
irá aumentar a segurança 
operacional de todo o sistema 
de abastecimento.

Atualmente, os trabalhos 
estão focados no espaço que 
interliga o alto da Estrada 
da Tabuleta em direção ao 
Centro, onde está sendo rea-
lizada a sondagem do solo. A 
previsão é de que as escava-
ções e a troca das tubulações 
comecem a partir dessa quar-
ta-feira, 9 de fevereiro.

De acordo com a diretora 

Da Redação
Piquete

operacional da Águas Piquete, 
Mirian Guillen, a obra está 
orçada em cerca R$ 650 mil 
e contemplará a substituição 
de aproximadamente 1.300 
metros, que irá aumentar a 
vazão do abastecimento no 
município, além de auxiliar 
na redução das perdas do 
sistema.

Para a execução da inter-
venção, o trânsito sofrerá al-
gumas interdições que estarão 
devidamente sinalizadas pela 
empresa. “Para minimizarmos 
os impactos iremos atuar 
com frentes de trabalhos que 
abrirão pequenos trechos e 
que serão fechados no mesmo 
dia, evitando assim, deixar as 
valas abertas”, explica Guillen.

A obra será realizada em 
etapas e a previsão é que seja 
concluída em junho desse ano.

planejamento estratégico SERR 
– Segurança hídrica; Eficiência 
na produção e distribuição de 
água; Responsabilidade na co-
leta e tratamento de esgoto; e 
Respeito às pessoas. Em 2020, 
a Iguá aderiu à Rede Brasil do 
Pacto Global (iniciativa das 
Nações Unidas), adotando e 
promovendo, em suas práticas 
de negócios, os Dez Princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e com-
bate à corrupção. A companhia 
foi eleita, em 2020, pelo quarto 
ano consecutivo, uma ótima 
empresa para se trabalhar 
pela consultoria Great Place to 
Work (GPTW). Atualmente, em-
prega cerca de 1,5 mil pessoas. 
O nome Iguá é uma referência 
direta ao universo em que atua: 
em tupi-guarani, “ig” quer dizer 
água.   www.igua.com.br
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA

Pregão Eletrônico Nº 02/2022 PROC. Nº 18/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a ERRATA do edital publicado no dia 04 de 
fevereiro de 2022, sendo que no edital no preambulo do anexo V onde se lê “CONTRATO 
DE COMPRA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE LORENA E ...” leia-se 
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS (DE NATUREZA 
CONTÍNUA) QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE LORENA E...”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93, conforme disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, 
considerando as justificativas constantes nos autos do presente processo, o ato de 
inexigibilidade de licitação e AUTORIZA a aquisição de Vale Transportes para os Servidores 
através das empresas:
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 20/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 21/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 22/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 23/2022
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda CNPJ 07.811.161/0001-04
Processo 24/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 25/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 26/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 27/2022
Empresa: Viva Transporte Coletivo Ltda CNPJ 10.561.387/0001-09
Processo 28/2022
Empresa: Consórcio 123 São José Passes ME CNPJ 10.295.212/0001-05
Processo 29/2022
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda CNPJ 47.530.704/0003-00
Processo 30/2022
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda CNPJ 47.530.704/0003-00
Processo 31/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 32/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 33/2022

Data da assinatura: 02/02/2022 
Prefeito Sylvio Ballerini

A Prefeitura Municipal de Lavrinhas/SP, CONVOCA os candidatos que tiveram 
suas inscrições deferidas no Processo Seletivo Nº 1/2022, para realização 
da PROVA OBJETIVA para todas as funções, que será aplicada no dia 20 de 
FEVEREIRO de 2022 (DOMINGO), na EMEIEF Júlio Fortes, à Rua João Vieira 
Soares, S/N - Jardim Mavisou – Lavrinhas/SP. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
na íntegra, encontra-se disponível no quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Lavrinhas e nos sites www.publiconsult.com.br e www.lavrinhas.sp.gov.br, 
sendo ainda publicado de forma resumida no Jornal Atos.  
Lavrinhas, 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ BENEDITO DA SILVA  - Prefeito Municipal 

PREFEITUA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 03 - Contrato 137/19 – PP 68/19 – Proc. Lic. 359/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA CLÍNICA EIRELI
CNPJ: 24.351.695/0001-14
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a alteração quantitativa 
do Contrato n° 137/19, decorrente do Proc. Lic. n° 359/19, Pregão Presencial n° 68/19, 
firmado em 06/08/2019, nos termos previstos em sua clausula 4.4.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, dada a 
compensação entre os acréscimos e supressões, ficam suprimidos aproximadamente 
7,13% (sete inteiros e treze décimos por cento), equivalentes a R$ 11.952,01 (onze mil, 
novecentos e cinquenta e dois reais e um centavo), ao valor global do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor estimado total, cláusula 4.1 do contrato original, passará 
para R$ 155.527,09 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e nove 
centavos).
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada às dotações orçamentárias 
anteriores.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 09/02/2022

PREFEITUA DE LORENA
PREFEITUA DE LORENA

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 34/2022-SUP; 1523/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação direta de curso de transação imobiliária para servidora, para atender as 
necessidades da Secretaria de Finanças.
CONTRATADA: INSTITUTO MONITOR LTDA - CNPJ Nº: 60.943.974/0001-30 - DATA DA 
ASSINATURA: 09/02/22

EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA ADMNISTRAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DA CANTINA ESCOLAR DA 

ETEC PROF. ALFREDO DE BARROS SANTOS

A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da ETEC Prof. Alfredo de Barros, 
situada na Rua Alfonso Giannico, 350, bairro do Pedregulho em Guaratinguetá, torna 
público a abertura de Processo de Licitação para a administração dos serviços da Cantina 
Escolar da referida escola. 
A APM também comunica aos interessados que não poderão participar deste processo 
quem tiver débitos de contratos anteriores.  As instruções deverão ser retiradas no endereço 
supracitado, no Departamento de RH, no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, no horário 
das 9 às 17h, mediante o pagamento de uma taxa de  R$ 50,00 (cinquenta reais). 
As propostas deverão ser entregues, em envelope lacrado, no mesmo local, até o dia 
25/02/2022, às 15 horas, impreterivelmente.
A abertura dos envelopes lacrados contendo as propostas será realizada em sessão 
pública, no 03/03/2022, às 14 horas, no Auditório desta Unidade Escolar.
Guaratinguetá, 12 de Fevereiro de 2022
Maria de Lourdes Lima Egreja                              Aparecida Paula de Lima Abreu
  Diretora Executiva da APM                                             Diretora da ETEC 

EXTRATO TERMO COLABORAÇÃO Nº 11/22 - O município de Lorena/SP, CNPJ 
nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Lorena - APAE, CNPJ nº 51.785.590/0001-46, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram o Termo de Colaboração 11/22, que tem como objeto 
o Serviço de Atendimento Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e/ou Múltiplas 
acima de 30 anos, no valor de R$ 22.202,40 (vinte e dois mil duzentos e dois reais e 
quarenta centavos). Data da assinatura: 31/01/2022.

EXTRATO TERMO COLABORAÇÃO Nº 12/22 - O município de Lorena/SP, CNPJ 
nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Lorena - APAE, CNPJ nº 51.785.590/0001-46, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram o Termo de Colaboração 12/22, que tem como objeto 
o Serviço Não Tipificado de Atendimento Integral a Pessoas com Deficiência Intelectual 
e Múltiplas, no valor de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais). Data da 
assinatura: 31/01/2022.

EXTRATO TERMO COLABORAÇÃO Nº 16/22 - O município de Lorena/SP, CNPJ nº 
47.563.739/0001-75, e a OSC Serviço de Obras Sociais - SOS, CNPJ nº 51.783.850/0001-
44, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o Termo 
de Colaboração 16/22, que tem como objeto o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos Familiares e Comunitários para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, 
no valor de R$ 67.260,00 (sessenta e sete mil duzentos e sessenta reais). Data da 
assinatura: 31/01/2022.

EXTRATO TERMO COLABORAÇÃO Nº 17/22 - O município de Lorena/SP, CNPJ nº 
47.563.739/0001-75, e a OSC Serviço de Obras Sociais - SOS, CNPJ nº 51.783.850/0001-
44, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o Termo de 
Colaboração 17/22, que tem como objeto o Serviço Não Tipificado em Complementaridade 
ao PAIF, no valor de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais). Data da assinatura: 
31/01/2022.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA – PRODUTORES RURAIS
CHAMADA PÚBLICA 01/2022. EDITAL N° 014/2022 PROC. ADM. MUN. n° 015/2022. 
DISPENSA Nº 009/2022.
Objeto: O objeto da presente Chamada Pública é aquisição parcelada, em entregas 
semanais, de hortifruti da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para os 
produtores do Município, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE. 
ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 14 de março de 2022 , às 
09:30 horas (horário de Brasília).
LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de 
Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na 
Rua Coronel Domiciano, nº92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.
EDITAL da Chamada Pública na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações 
e Compras da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Rua 
Coronel Domiciano, nº92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, ou retirado 
GRATUITAMENTE no site www.cachoeirapaulista.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 005/2022 - Edital nº 013/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 014/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA FUTURA E PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA 
PREFEITURA DE CACHOEIRA PAULISTA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 24 de fevereiro de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:00 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
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 e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, 
telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2022- Edital nº 015/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 016/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 23 de fevereiro de 2022.
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
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 e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-

Prefeitura de Cruzeiro inicia trabalho de 
recapeamento asfáltico em cinco bairros 
Ação foca ruas de grande circulação; medida tenta garantir melhoria na mobilidade

Buscando oferecer mais 
segurança aos motoristas e 
motociclistas que trafegam 
por Cruzeiro, a Prefeitura ini-
ciou na quarta-feira (9) uma 
operação de recapeamento 
asfáltico que contemplará 
as principais vias de cinco 
bairros. A expectativa é que 
cerca de 2,5 quilômetros 
sejam recuperados até o fim 
deste mês. 

Contando com maquinário 
municipal e a equipe da secre-
taria de Obras e Serviços Pú-
blicos, a ação teve como ponto 
de partida a rua Benedito 
Costa, principal via de acesso 
ao bairro Vila Batista. No local 
foi concluído, na última quin-
ta-feira (10), o recapeamento 
asfáltico de 340 metros.

Na manhã desta sexta-feira 
(11), os servidores municipais 
atuaram na melhoria da rua 
Voluntários Paulistas, no bairro 
Vila Canevari. Com uma exten-

são de cerca de quatrocentos 
metros, o ponto liga diversos 
bairros à região central.    

De acordo com o crono-
grama da Prefeitura, após 
a conclusão do serviço na 
Vila Canevari, a operação de 
recapeamento asfáltico con-
templará três vias do bairro 
Pontilhão, popularmente co-
nhecido como KM 4. No local, 
serão recuperadas as ruas 
Artêmio do Amaral, Geraldo 
Silvestre e Valter Pires Lemos.

Na sequência, a equipe da 
secretaria de Obras e Serviços 
Públicos promoverá melho-
rias na alameda Benedito 
Pereira da Silva, no bairro 
Santa Cecília. Fechando a ope-
ração, o Executivo vai iniciar 
a recuperação da tradicional 
rua Doutor Celestino, mais 
conhecida como Rua 7, na 
região central.

Em um vídeo publicado em 
sua página oficial na rede 
social Facebook, o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD) 
ressaltou a importância da 
ação e explicou a escolha das 

ruas contempladas. “Pensando 
na melhoria da mobilidade ur-
bana, é importante cuidarmos 
dessas vias que praticamente 
toda a população de Cruzeiro 
transita no dia a dia. É sempre 
bom lembrar que a Adminis-
tração Municipal continua 
com o trabalho de ‘Tapa Bura-
co’ em várias ruas da cidade, 
além, é claro, da sequência de 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

calçamentos de ruas ainda não 
pavimentadas”.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Cruzeiro informações sobre 
o valor do investimento mu-
nicipal que será aplicado na 
operação de recapeamento 
asfáltico, mas nenhuma res-
posta foi encaminhada até o 
fechamento desta edição.
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Com trégua das chuvas, Lorena 
inicia obras de recapeamento e 
retoma operação tapa-buracos
Alvo de cobranças da população recebe cerca R$ 550 mil para recapear 
vias da cidade; empresa terceirizada deve reforçar manutenção de ruas

Foco de reclamações de 
moradores de Lorena, os bu-
racos no asfalto em diferentes 
bairros teve um avanço com a 
infraestrutura nesta semana. 
Com cerca de R$ 550 mil, a 
Prefeitura iniciou obras de 
recapeamento em quatro vias. 
Já a operação tapa-buracos 
deve ser retomada nesta se-
gunda-feira (14).

Os investimentos para o 
recapeamento de R$ 518 mil e 
R$ 41 mil são provenientes de 
um convênio com o Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
e contrapartida municipal, res-
pectivamente. Os serviços que 
tiveram início na sexta-feira 
(11), na rua Carlos Chagas no 
Olaria e avenida São Thomas, 
no Vila Hepacaré, também 
contemplarão as ruas Macha-
do de Assis com pavimentação 
e o recapeamento da Olavo 
Bilac. 

Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento Urbano, 

Pindamonhangaba iniciou, 
nesta semana, pelo programa 
“Pró São Paulo”, o recapea-
mento das rodovias e estradas 
vicinais da cidade. A ação pro-
mete revitalizar o pavimento 
asfáltico e sinalização em mais 
de quarenta quilômetros.

Segundo o Município, o 

Rosana Reis, a previsão é de 
que os trabalhos sejam en-
cerrados ainda em fevereiro. 
“Mas é lógico que se chover 
torrencialmente do jeito que a 
gente tem visto, eles (empresa) 
vão ter que parar e dar conti-
nuidade no serviço na hora 
que o tempo estiver melhor”.

O mau tempo com o registro 
de chuvas nas últimas sema-
nas está entre as justificativas 
do Executivo pela falta da ope-
ração tapa-buracos nas ruas. 
Leitores e ouvintes do Atos 
no Rádio, indignados com a 
situação de vias esburacadas, 
se manifestaram durante a 
semana. “Alguém aí caiu em 
algum buraco hoje? Aqui no 
Santo Antônio, perto da minha 
casa, tem cada buraco e a Pre-
feitura não faz nada. A gente 
tem que ter carro como Range 
Rover, 4x4, porque o tanto de 
buraco que tem! Pagamos nos-
sos impostos, onde está indo o 
nosso dinheiro?”, questionou o 
internauta Flávio Magalhães 
de Paula. 

De acordo com o secretá-
rio de Serviços Municipais, 

investimento de maior expres-
sividade está na rodovia Abel 
Fabrício Dias, em que haverá 
o recapeamento de 8,6 km em 
duas pistas, ligando a rotatória 
da Vila Suíça até a rotatória do 
Pasin, em Moreira César.

O processo de preparo do 
canteiro já foi iniciado, e as 
ações das equipes da empre-
sa Souza Compec Engenharia 
e Construções devem ser 
iniciadas em breve. A melho-

Waldemilson da Silva, o Tão, 
“devido o alto índice de chu-
vas, a usina  que produz a 
massa asfáltica também sofre 
danos e deixa de produzir e de 
fornecer”. De forma paliativa, 
para amenizar os impactos 
dos buracos, a pasta estava 
trabalhando com massa fria, 
sem sucesso, também devido 
às chuvas. “Tivemos que in-
terromper porque se não fica 
gastando massa, e é dinheiro 
jogado fora”, frisou.

Os trabalhos terão início nas 
ruas que recebem o maior flu-
xo de veículos, como Antonio 
Haddad, no Santo Antonio e 
Targino Vilela Nunes, no Vila 
Nunes. Após as principais vias, 
as adjacentes serão atendidas. 
“Temos um mapa hoje, faz 
esse, faz aquele. No outro dia 
você tem um cronograma já 
praticamente, de tanto buraco 
que tem na cidade”, comentou 
Tão.

Para acelerar a Operação 
dos servidores municipais, a 
terceirizada que presta ser-
viços com maquinário para a 
secretaria de Obras e Planeja-

ria, que tem investimento de 
R$27,6 milhões, possui prazo 
de conclusão até outubro de 
2022.

Outra rodovia que deve ter 
as condições de trânsito me-
lhoradas é a Amador Bueno da 
Veiga, que liga Pindamonhan-
gaba a Taubaté. A via será 
totalmente recapeada entre 
os quilômetros 137 e 146. 
A estrada do Atanázio, em 
Moreira César, também está 

Rafaela Lourenço
Lorena

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

mento Urbano também deve 
atuar nos buracos das vias, 
porém, nos de maior profun-
didade. Rosana Reis explicou 
que os trabalhos ainda não 
haviam iniciado devido as chu-
vas, mas que vias deterioradas 
como a Paraná, Nesrala Rubez, 
Madame Curie, Expedicionário 
Genésio Valentim Corrêa e 
estrada Santa Terezinha serão 
contempladas. 

Obras – As obras em gale-
rias de águas pluviais, tam-
bém afetadas pelas chuvas 
puderam avançar nesta sema-
na. No Vila Nunes, Rosana res-
saltou que os trabalhos não 
foram paralisados e seguem 
em fase final, assim como na 
rua Barão de Castro Lima, na 
região central. Já a rua Gerô-
nimo Lorena, no Vila Passos, 
que foi ponto de alagamento 
no início da semana, teve a 
abertura do solo na última 
sexta-feira para a instalação 
das manilhas. 

Os trabalhos na principal 
avenida do Bairro da Cruz, a 
Sete de Setembro, ainda não 
iniciaram.

no pacote de obras e recebeu, 
recentemente, a colocação de 
guias.

Neste trecho, a responsável 
é a empresa Neocogec, que 
possui previsão de revitali-
zação de 3,5 km com inves-
timento de R$ 4,3 milhões. 
A melhoria no local contará 
com fomento municipal para 
a implantação de ciclovias e 
calçadas, garantindo seguran-
ça para os usuários.

“São valores expressivos que 
estão sendo investidos e isso 
se deve a diversos encontros 
que tivemos em São Paulo, 
principalmente à interlocução 
dos deputados André do Prado 
e Márcio Alvino, que vêm aju-
dando demais nossa cidade a 
viabilizar obras”, assegurou o 
prefeito Isael Domingues (PL).

O Estado custeará também 
o recapeamento da estrada 
Pindamonhangaba-Lagoinha. 
O cronograma prevê melhoria 
dos 15 quilômetros iniciais, 
depois a pavimentação as-
fáltica dos 23 quilômetros 
seguintes. A expectativa é que 
a vencedora do processo de 
licitação seja anunciada ainda 
neste mês.

Início de obras na avenida São Tomás, na Vila Hepacaré; Prefeitura projeta recuperação de pavimentação nas principais vias com R$ 550 mil

Com mais de R$ 27 milhões em verbas, 
Pinda inicia recapeamento asfáltico
Realizada por meio do programa do Governo do Estado “Pró São Paulo”, ação 
promete recuperação de ruas e estradas com prazo até outubro deste ano

Área próxima à rotatória do Pasin, em Moreira César; Prefeitura avança com pavimentação pelo município

Fotos: Bruna Silva

Fotos: Rafaela Lourenço
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Vislumbrando um cenário 
mais otimista diante das res-
trições causadas pela Covid-19, 
o empresário Mauro Almeida 
assumiu a presidência da Acip 
(Associação Comercial e Indus-
trial de Pindamonhangaba), no 
último dia 4. A expectativa na 
cidade é de que a parceria entre 
a Prefeitura e a Associação seja 
ampliada, com foco na recupe-
ração econômica do município.

A posse foi marcada pela 
presença de empreendedores 
e de autoridades políticas, 
entre elas, a do prefeito Isael 
Domingues, que contou com o 
apoio da Acip em ações como 
a obra de recuperação da rua 
dos Andradas, em 2021. “Pelo 
que entendemos, a diretoria 
seguirá o mesmo conceito (da 
gestão anterior).  Mais uma vez 
colocamos a Prefeitura à dispo-

À frente da Acip, Mauro Almeida é aposta 
de Pinda para parceria e alavancar setor
Nova direção da Associação tem missão de manter trabalho ao lado do Município, que projeta crescimento

Grupo esperar inaugurar unidade em dezembro de 2023; posto, que promete ser o maior do Brasil, ficará no Km 96 da Via Dutra

sição, pois nossa meta esse ano 
também é a valorização dos pe-
quenos empreendedores, com 
a regularização das pequenas 
empresas”, ressaltou o prefeito, 
que parabenizou o trabalho 
realizado pela ex-presidente 
Ana Cristina Pucci de Souza.

O chefe do Executivo, Isael 
Domingues (PL), reafirmou a 
capacidade de articulação e 
abertura para diálogo com os 
comerciantes e comemorou 
a possibilidade de trezentas 
novas vagas de emprego, viabi-
lizadas a partir da abertura do 
Graal no terminal rodoviário 
da cidade. “Este será o maior 
da rede no Brasil”.

Quem também elogiou a 
nova direção da entidade 
foi o deputado federal e bra-
ço do prefeito em Brasília, 
Marcos Bertaiolli (PSD), que 
enfatizou a necessidade de os 
municípios terem associações 
que “defendam o empreende-
dorismo e o comerciante”. O 

parlamentar ressaltou ainda 
a presença da Acip ao longo 
das medidas mais restritivas 
causadas pela pandemia.

Para o presidente eleito 
Mauro Almeida, a nova dire-
toria dará continuidade ao 
trabalho que já vinha sendo 
realizado. “Nossa cidade tem 
um potencial incrível, com 
uma produção pujante. Nossa 
meta é valorizar cada vez mais 
o que Pinda tem de melhor 
e não vamos medir esforços 
para oferecer cada vez mais 
benefícios a nossos associa-
dos”, salientou.

Além de Almeida, a Acip 
passa a contar com o primeiro 
vice-presidente Jorge Ricar-
do Baruki Samahá e com a 
segunda vice-presidente Ana 
Cristina Pucci de Souza, a Tete 
(ex-presidente da entidade).

A lista completa com os 
nomes da nova administração 
pode ser acessada pelo site 
acipinda.com.br.
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Com geração de trezentos empregos, Rede Graal 
começa terraplenagem para instalação em Pinda

Expandindo ações de fomen-
to econômico, a Rede Graal 
iniciou a terraplanagem para 
a construção de uma unidade 
em Pindamonhangaba. O pos-
to, que promete ser o maior do 
país, deve gerar mais trezentos 
novos postos de trabalho na 
cidade.

Com previsão de finalização 
do processo de terraplanagem 
ainda em fevereiro, o empreen-
dimento terá cinco mil metros 
quadrados, além de dois gran-
des restaurantes e toda a rede 
de serviços Graal. Segundo 
informações da Prefeitura, os 
investidores já prontificaram 
a licença ambiental para a 

implantação do posto de com-
bustível, além da autorização 
da licença. O projeto segue em 
finalização.

“Estamos mantendo o conta-
to com os investidores e dando 
todo suporte para mais esse 
empreendimento de grande 
porte, que traz emprego e 
renda para nossa cidade. Re-
ceberemos muita gente de 
fora que virá gastar e utilizar 

dos serviços de entretenimento 
oferecidos pela Rede Graal, que 
possui trabalhos de tematiza-
ção de suas unidades fazendo 
o público contemplar uma 
época do ano ou uma região 
e cultura”, ressaltou o prefeito 
Isael Domingues (PL).

A projeção inicial é de ge-
ração de trezentos trabalhos 
diretos, e inauguração em 
dezembro de 2023. Ao todo, a 

Mauro Almeida, que assumiu a Associação Comercial de Pinda no último dia 4; nova parceria para Isael

Trecho às margens da Dutra, onde será construída unidade do Graal
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rede possui mais de cinquenta 
lojas em todo o país, sendo 34 
delas somente no estado de São 
Paulo, com ao menos quatro na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). O foco do projeto está 
em proporcionar ao cliente 
uma experiência temática di-
ferenciada dispondo de restau-
rante, postos de combustíveis 
e lojas de conveniência.


