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Cachoeira investe R$ 1,2 milhão em 
atualização do cadastro imobiliário 
Levantamento aponta mais de 6,6 mil imóveis em situação irregular; proprietários serão notificados

Com mais de seis mil imó-
veis com seus cadastros 
imobiliários desatualizados, 
a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista iniciará neste do-

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

mingo (10) a convocação 
dos moradores que neces-
sitam regularizar a situação 
de suas propriedades. Além 
de evitar a desvalorização 
das casas e pontos comer-
ciais, a medida possibilitará 
que o Município aumente 
sua arrecadação com o IPTU 

(Imposto Predial e Territo-
rial Urbano).

Por meio de um investi-
mento de R$ 1,2 milhão, 
a atual gestão municipal 
contratou em janeiro a em-
presa Geopixel, sediada em 
São José dos Campos, para a 
medição das áreas constru-

ídas de todos os imóveis da 
cidade. Promovido através 
de ferramentas tecnológi-
cas, o serviço de   georre-
ferenciamento identificou 
que das 14.700 edificações, 
6,6 mil receberam reformas 
ou ampliações sem que seus 
donos comunicassem o Exe-

cutivo, indo na contramão 
do trâmite necessário para 
a emissão dos alvarás.

Assim, apesar de passa-
rem a ter uma maior área 
efetivamente construída, o 
que eleva os seus valores 
de mercado, as proprieda-
des prosseguiram registra-
das no sistema imobiliário 
municipal com os dados 
anteriores. A desatualiza-
ção do cadastro acabava 
prejudicando a Prefeitura 
no processo de cálculo da 
cobrança do IPTU, impac-
tando na arrecadação do 
tributo municipal. 

Informada pela Geopixel 
sobre as atuais metragens 
das moradias e pontos co-
merciais, a Prefeitura reve-
lou na última semana que 
iniciará neste domingo o 
envio de correspondências 
aos moradores que necessi-
tam regularizar a situação 
cadastral de seus bens. Os 
proprietários receberão 
carnês complementares 
de cobrança do IPTU, que 
poderão ser pagos em três 
parcelas até dezembro. 

Além de revelar que a 
regularização através dos 
carnês complementares 
contribuirá para que o Mu-
nicípio neste ano aumente 
em aproximadamente 40% 
sua arrecadação com o 
IPTU, que em 2021 foi de 
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Técnicos da Geopixel trabalham a atualização de áreas construídas para orientar sobre sistema de regularização de bairros em Cachoeira

cerca de R$ 5 milhões, a se-
cretária da Fazenda, Cláudia 
Siqueira, revelou a projeção 
para os próximos anos. “A 
tendência é que a arreca-
dação em 2023 seja ainda 
maior do que a de 2022, 
pois além de agora termos 
os dados atualizados, o que 
possibilita uma cobrança 
justa, o georreferenciamen-
to obrigará os moradores a 
virem tirar seus alvarás de 
construção, nos fornecendo 
as informações que serão 
incorporadas no cálculo do 
próximo IPTU. Acredito que 
a cada três anos a arreca-
dação aumentará de 60 a 
80%, o que será benéfico 
para a cidade e população, 
já que esses recursos serão 
convertidos pela Prefeitura 
em obras e serviços de me-
lhorias em diversas áreas”.   

O prefeito de Cachoeira 
Paulsita, Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) destacou a 
importância do serviço de 
regularização: “Inédito em 
Cachoeira, esse trabalho 
de georreferenciamento 
colocará toda essa situação 
do IPTU em dia, já que in-
felizmente muitos imóveis 
estão em situação cadastral 
irregular. Essa ação é muito 
positiva, já que traz mais 
transparência e contribui 
para uma maior justiça 
tributária”.

Avançando nas ações de 
melhorias do município, o 
prefeito Israel Domingues 
(PL) anunciou, na segunda-
-feira (4), a pavimentação 
dos bairros Shangri-lá e 
Portal dos Eucaliptos.

O anúncio foi feito pe-
las redes sociais junto ao 
subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luís. De acor-
do com as autoridades mu-
nicipais, cerca de R$ 32 
milhões serão empregados 
nas ações de pavimentação 
dos bairros. O edital de con-
tratação da empresa já está 
publicado.

Domingues destacou que 
os investimentos ocorrem 
em parceria com o Gover-
no do Estado, através de 
articulações dos deputados 
Marcio Alvino (PL) e André 
do Prado (PL).

Anteriormente, o governa-
dor do Estado de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia (PDSB), 
havia anunciado investi-
mentos de cerca de R$ 246 
milhões somente para Pin-
damonhangaba. As ações, 
que ocorrem por meio dos 
programas Estradas As-
faltada e Novas Vicinais 
pelo DER (Departamento 
de Estradas e Rodagem), 
realiza as melhorias em 75 
quilômetros de estradas. 
Entre as beneficiadas estão 
rodovia Abel Fabrício Dias, 
que liga Pindamonhangaba 
a Moreira César e a rodovia 
Amador Bueno da Veiga, 
a Estrada Velha Pindamo-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

nhangaba-Taubaté. Nestas 
duas obras o percentual de 
conclusão é de 35% e 36%, 
respectivamente.

A estrada vicinal do Ata-
názio, Moreira César-Feital, 
também recebe recape-
amento de mais de três 
quilômetros de extensão. 
A administração municipal 
deve implantar uma nova 
ciclovia no local. O processo 
de inclusão aguarda libera-
ção da Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo).

Por outro lado, a estrada 
Pindamonhangaba-Lagoi-
nha, reivindicada pela po-
pulação local, deve ter inves-
timento de R$ 106 milhões 
para pavimentação asfálti-
ca. Conforme cronograma, 
serão 26 quilômetros de 
pavimentação, com prazo 
de obras para 24 meses, 
além de recapeamento de 15 
quilômetros, com previsão 
de obra para um ano.

Shangri-lá e Portal  dos Eucaliptos entram na lista 
para pavimentações com R$ 32 milhões investidos
Cidade amplia atuação sobre revitalização da malha viária com investimento milionário do Governo do Estado
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Equipe da secretaria de Obras de Pindamonhangaba e máquinas pesadas no trabalho de recomposição de estrada vicinal; trecho contemplado pelo Estado
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A PEC DO DESESPERO
Como uma pena bailando no ar, 

leve, suave, solta, o Senado Federal 
aprovou a PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) do desespero.

Com um leve sopro cairá na 
Câmara dos Deputados para a sua 
aprovação.

A PEC do desespero, Kamikaze - 
foi proposta no início do ano pelo PT 
e o ministro Guedes a denominou de 
kamikaze, destruiria os cofres públi-
cos e o autor seria responsabilizado 
pelo ato-, PEC da bondade, PEC 
“coração de mãe”, Pec da calami-
dade pública e outros apelidos, visa 
melhorar os programas “eleitoreiros” 
do presidente Bolsonaro, para não 
perder no primeiro turno.

Auxílio Brasil, uma ajuda para 
os caminhoneiros, taxistas, Vale 
Gás, um furo no teto – mais um – de 
R$41,25 bilhões. 

Trata-se de uma medida incons-
titucional, abre uma brecha enorme 
para qualquer partido ou agremiação 
civil levantar a questão de medida 
eleitoreira, no Tribunal Superior 
Eleitoral.

A rapidez como uma PEC transi-

tou no parlamento.
O Auxílio Brasil deve aumentar 

de R$400,00 para R$ 600,00 e este 
valor seria pago em dezembro de 
2022; um vale-caminhoneiro de R$ 
1.000,00 (quanto seria necessário 
para encher o tanque de um caminhão 
com óleo diesel?); o vale gás de R$ 
120,00 e grande incógnita: quanto 
seria inflação no final do ano.

É evidente que o governo não 
levou em consideração a perda do 
poder aquisitivo com a inflação no 
final do ano, o preço do petróleo e 
do dólar.

Na verdade, além da precarieda-
de econômica e social que estamos 
vivendo, existem 2,7 milhões de 
pessoas na fila de espera do Auxílio 
Brasil, até dezembro de 2022.

Estas famílias não preencheram 
corretamente o Cadastro Único 
Social (criado no governo Fernando 
Henrique Cardoso), portanto, não 
incluídas no programa.

Segundo cálculos da CNM (Con-
federação Nacional dos Municípios) 
seriam necessários mais R$1 bilhão.

A grande questão é que não se 
sabe, por parte do governo, com se-
gurança o tamanho desta fila.

Não há dados oficiais sobre esta 
fila de não atendidos; quantos be-
neficiários que estão passando pela 
transição do novo programa; quantos 
sequer preencheram o cadastro para 
pleitear o benefício.

O pacote eleitoral de Bolsonaro 
tende a reforçar essa incerteza, uma 
vez que o adicional de R$ 200 no 
Auxílio Brasil será temporário, e 
as famílias não sabem ainda quanto 
receberão a partir de 1º de janeiro 
de 2023.

Com a cesta básica custando 
R$14,00 a mais do que o salário-
-mínimo – R$ 1.212,00 -, na maior 
cidade do Brasil, segundo o Procon é 
constrangedor e flagrante desrespeito 
à Constituição Federal que determina 
que o mínimo deve cobrir todas as 
necessidades do trabalhador e de 
sua família.

Nada disso é importante!
A importância está em quantos 

votos posso retirar do adversário.
O texto da PEC dá ao presidente 

Bolsonaro a garantia de furar o teto 
de gastos, ignorar restrições da Lei 
Eleitoral e usando recursos públicos, 
a máquina pública e suas engrena-
gens, turbinando programas sociais 
a três meses das eleições.

Programas que não podem ser 
considerados como políticas públi-
cas, uma vez que a característica 
deste programa é a improvisação, 

imediatismo e a ineficiência dos 
resultados.

A pergunta sem resposta: como 
fica esta PEC em relação com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, a Lei 
Eleitoral e a Lei do Teto?

Oh! a lei, ora a lei!
Perguntar não ofende: estas trans-

gressões não dariam um processo de 
impeachment?

 No momento, não!
Todos os partidos, todos os candi-

datos se beneficiam destas medidas.
E o país!
Ora, o país...
A necessidade de eleger bancadas 

fortes, embrião do “centrão’, resulta 
no esforço dos partidos em elegerem 
o maior número de deputados, para a 
formação de grupos que dominarão 
o orçamento da república.

Daí, o fato de o pleito presidencial 
perder força, entusiasmo, nem debate 
entre os dois candidatos. 

A falta de um programa para o 
futuro do país.

A ideia da PEC do desespero é 
apagar a imagem do concorrente.

São primários, principiantes em 
matéria de política a família Bol-
sonaro, pois parte dos beneficiários 
da PEC poderão receber o benefício 
através do cartão Bolsa Família, 
criação no imaginário da classe mais 
necessitada: obra e graça de Lula!

Na hora de votar vão lembrar de 
quem? 

   Perguntar não ofende: "estas 
transgressões não dariam um 
processo de impeachment?” 

“O governo chegou 
a tal ponto que, se comprar um circo, 

o anão começa a crescer”
Delfim Neto

Estado confirma emenda 
e Guaratinguetá terá CIG
Recurso de R$ 300 mil foi aprovado pelo Governo do 
Estado com aporte municipal e vinculado ao Fundunesp

Portaria do campus da Unesp Guaratinguetá próxima ao futuro CIG; iniciativa deve impulsionar criação de startups

Foto: Fabiana Cugolo

Após o CIG (Centro de Inovação 
de Guaratinguetá) ser oficiali-
zado e passar a integrar a Rede 
Paulista de Centro de Inovação 
Tecnológica, em setembro de 
2021, o projeto, que conta com 
a parceria da Fundunesp (Fun-
dação para o Desenvolvimento 
da Unesp), deve ter as obras de 
adequação no prédio iniciadas 
em setembro. A iniciativa terá 
sua sede dentro do campus da 
FEG (Faculdade de Engenharia 
de Guaratinguetá), em prédio 
cedido pela própria instituição. 
O valor da obra é estimado em 
R$ 495 mil. 

O CIG, como foi nomeado pelos 
idealizadores, tem como princi-
pal foco ser uma incubadora de 
empresas no modelo startup, 
incentivar empreendedores e 
capacitar universitários para o 
ambiente de negócios.

Em Guaratinguetá, o local tem 
o objetivo de atender demandas 
da região de Pindamonhangaba 
a Bananal. Na cidade, a pasta à 
frente da iniciativa é a de Indús-
tria, Comércio e Gestão de Con-
vênios, com o secretário Rodrigo 
Muassab.

“Para o credenciamento do 
Centro de Inovação atendemos 
requisitos como características 
da cidade, que também nos torna 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá 

um pleito regional. Nós possuímos 
grandes universidades públicas e 
privadas, nossas vocações, como 
turismo, indústria, comércio, a 
parte da agricultura e rizicultu-
ra. Esses arranjos locais foram 
fundamentais para a oficialização 
do Centro de Inovação”, explicou 
Muassab. “Além dessas vocações, 
ainda adicionamos a aviação, 
por conta do nosso aeroporto”, 
destacou. 

No dia 1 de julho, prazo final 
para a liberação de recursos 
antes do período eleitoral, Gua-
ratinguetá obteve a aprovação 
por parte do governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) da emenda de R$ 
300 mil, indicada pelo deputado 
estadual Sérgio Victor (NOVO). O 
recurso será destinado à reforma 
e adequação do prédio da futura 
sede do CIG.

Segundo o secretário de Indús-

tria, Comércio e Gestão de Con-
vênios, o prefeito Marcus Soliva 
(PSC) irá disponibilizar mais R$ 
80 mil para as obras. O orçamento 
da adequação no local é estimado 
em R$ 495 mil. O restante do valor 
deve ser financiado pela fundação 
gestora, a Fundunesp, que tem a 
possibilidade de buscar recursos 
públicos ou em parcerias com a 
iniciativa privada. A obra será de 
responsabilidade da Fundunesp, 
assim, realizando a licitação e a 
contratação. 

Indústrias da cidade já manifes-
taram interesse em participar do 
projeto, como a Danfoos, Tekno, 
Serramar, ACG e Liebherr, e a 
gestão municipal deve buscar 
tratativas com mais empresas da 
região. A expectativa do Município 
é de que o Centro de Inovação de 
Guaratinguetá seja inaugurado até 
o fim do ano.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação 
de Lorena/SP (SINTAEE-LORENA) – Edital de Convocação – Pelo presente 
edital ficam convocados os associados filiados a esta entidade sindical, quites 
com suas obrigações estatutárias e com as deliberações das assembléias 
gerais, portanto em pleno gozo dos seus direitos sociais, para se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 31 de agosto de 
2022, às quinze horas, em primeira convocação com a presença da maioria 
dos associados e, caso não seja atingido o quorum, em segunda e última 
convocação, uma hora depois, com qualquer número, na sede do sindicato, na 
Rua Tapuias nº 88, Vila Hepacaré, Lorena/SP, a fim de discutirem e deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: eleição por aclamação, proclamação da nova 
diretoria efetiva da entidade e indicação do dia 1º de setembro de 2022 para 
a realização da cerimônia de posse da nova Diretoria da entidade sindical, em 
consonância com o artigo 50 do Estatuto Social. a) 

Hamilton Rosa Ferreira
Presidente

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 - PROCESSO 323/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de canetas de alta 
rotação para atender aos Centros Odontológicos I e II, e Unidades de Saúde do município 
de Lorena, que do dia 12 de julho de 2022 a 08 de agosto 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 08 de agosto 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. Informações (12)
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

REABERTURA: Pregão Eletrônico Nº 21/2022 PROC. Nº 283/2022.
O Município de Lorena-SP torna público a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de material pra exames 
audiológicos – Eletrodo para exame Bera, que do dia 12 de julho de 2022 a 02 de agosto 
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 02 de agosto 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. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP Nº 03/2022 PROC. Nº 45/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para término 
das Obras de construção da creche/Escola Santa Edwiges; com fornecimento de material, 
mão de obra e equipamentos.
Contratada: BPS ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ: 07.118.205/0001-815
Vencedora do item:01
Valor total: R$ 1.034.909,84(um milhão trinta e quatro mil novecentos e nove reais e oitenta 
e quatro centavos - DATA DA ASSINATURA: 08/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 10 - Contrato 78/2018 – CP 02/2018 – Proc. Licitatório 155/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
CNPJ: 01.059.631/0001-49
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 
aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) ao Contrato nº 78/2018, decorrente do 
Processo Licitatório nº 155/2018, CP nº 02/2018, firmado em 29/06/2018, nos termos 
previstos na cláusula 1.2.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 
1.2. do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), 
equivalente a R$ 67.420,59 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e 
nove centavos), ao valor global do contrato, destinados a alteração quantitativa, destinados 
a alteração quantitativa
Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por mais 06 (seis) 
meses, a partir de 30/12/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo, para cobrir as despesas relativas 
a alteração do Contrato é de R$ 67.420,59 (sessenta e sete mil quatrocentos e vinte reais 
e cinquenta e nove centavos).
CLÁUSULA QUARTA: O valor global do Contrato passará para R$ 3.385.684,66 (três 
milhões trezentos oitenta e cinco mil seiscentos oitenta e quatro reais e sessenta e seis 
centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 322/2022-SUP; 4168/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação direta de exames não disponíveis de exames não disponíveis na rede de saúde 
municipal para munícipe Francisco Jesiel Fornacieri.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA EPP – CNPJ/MF Nº: 
07.185.057/0001-51
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 321/2022-SUP; 
4168/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação direta de exames não disponíveis de exames não disponíveis na 
rede de saúde municipal para munícipe José Domingues Portella.
CONTRATADA: UNILAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA – CNPJ/MF Nº: 01.875.153/0007-30
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 318/2022-SUP; 
4706/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipe 
determinado, para atender as necessidades da Secretária de Saúde.
CONTRATADA: GOLD CNF COMERCIO DE JOAIS LTDA - CNPJ Nº: 12.065.396/0001-34
CONTRATADA: M. B. A. RIBEIRO OTICA LTDA CNPJ/MF Nº: 03.123.722/001-21
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 320/2022-SUP; 
4984/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de material de treinamento para o SAMU.
CONTRATADA: PRATICA BRASIL EQUIPAMENTOS DE TREINAMENTO E SIMULAÇÃO 
LTDA – CNPJ/MF Nº: 18.005.609/0001-19
CONTRATADA: CENTRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS 
EIRELI CNPJ/MF Nº: 23.237.834/0001-10
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 319/2022-SUP; 
5010/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipe 
determinado, para atender as necessidades da Secretária de Saúde.
CONTRATADA: GOLD CNF COMERCIO DE JOIAS LTDA CNPJ/MF Nº: 12.065.396/0001-34
CONTRATADA: M. B. A. RIBEIRO OTICA LTDA CNPJ/MF Nº: 03.123.722/001-21
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2022.
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EDITAL CONVOCAÇÃO – REUNIÃO  ORDINÁRIA  
CONSELHO DELIBERATIVO 

  
Pelo presente, em atendimento ao Estatuto, e em cumprimento aos artigos abaixo especificados, 

ficam Convocados Vossas Senhorias (Conselheiros, Diretores, Membros das Comissões), bem como 
Convidados Associados, para Reunião Ordinária, que será realizada na Sede Social, localizada à Praça 
13 de Maio, n. 90, nesta cidade, no próximo dia 01 de agosto de 2022 (2ª feira), às 19:30 em 1ª 
Convocação, e às 20hs em 2ª e última Convocação. 

 
I - EXPEDIENTE 
I.I - Leitura e Aprovação das Atas anteriores (enviadas por e-mail anteriormente – convalidação). 
I.II - Abertura de Inscrição Debate / Tribuna livre. 
I.III - Leitura de correspondência Recebida e Expedida. 
I.IV - Apreciação e aprovação de novos Associados / Acordos / Cancelamentos. 
I.V - Eliminação Compulsória de títulos. 
I.VI - Encerramento de inscrições: Debate / Tribuna livre. 

 
II - ORDEM DO DIA 

 
II.I – Apresentação de Balanço; Demonstração Receita e Despesa; Relatório do Conselho 
Administração e Parecer Conselho Fiscal (Art. 68, letra a, alínea 1) 
Apresentação pelo Conselho de Administração dos Resultados; Realização de Debates e 
Deliberação; e Votação sobre as contas e execução orçamentária de 2021.  

 
 

III - COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA 
 

IV - TRIBUNA LIVRE 
  
 

Guaratinguetá/SP, 08 de julho de 2022. 
  
  
 
 

_________________________________________________ 
José Aluísio Pacetti Junior 

OAB/SP 249.527 
Presidente do Conselho Deliberativo Biênio 2022/2024 

 

JOSE ALUISIO 
PACETTI JUNIOR

Assinado de forma digital por JOSE ALUISIO 
PACETTI JUNIOR 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, 
ou=21458763000150, ou=VideoConferencia, 
ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, 
cn=JOSE ALUISIO PACETTI JUNIOR 
Dados: 2022.07.08 18:44:24 -03'00'

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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EDITAL Nº069 /2022  
PROCESSO Nº110 /2022  

DISPENSA DE VALOR Nº061 2022  
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará 
Dispensa de licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 
75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e 
procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e 
horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 15/07/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
 
1.0– DO OBJETO: 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA DE 
MEMBRO INFERIOR PARA MUNÍCIPE PHILIPE DE OLIVEIRA LIMA PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA FÍSICA, QUE NECESSITA DO DISPOSITIVO CITADO PARA ATENDER SUA 
NECESSIDADE, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações 

 

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 030/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de veículo tipo micro-ônibus, 
com capacidade mínima de 27 lugares, para o transporte de pacientes e profissionais 
da saúde pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição constante do Termo 
de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
25/07/2022, às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para 
os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a 
Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, 
devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão 
ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a 
Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição 
dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, 
ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 11 de julho de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO Nº 028/2022
CONVITE Nº 06/2022
A Prefeitura Municipal de Silveiras, torna público que a licitação realizada no dia 
07/07/2022, abertura dos envelopes às 9h30, na modalidade Carta Convite sob nº 
06/2022, que objetiva a "Contratação de empresa especializada para execução de 
Obra para Sistema de Esgoto de Silveiras, compreendendo a implantação de rede 
coletora de esgoto, para atendimento ao Conjunto Habitacional CDHU V, no município 
de Silveiras/SP", foi considerada FRACASSADA, por não ter atingido o número mínimo 
de três propostas válidas.
Silveiras, 11 de julho de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 026/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material elétrico para a 
manutenção da Rede de Iluminação Pública do município.
Considerando o que dos autos consta, HOMOLOGO o julgamento e a adjudicação do 
objeto efetuado pelo Pregoeiro, considerando-se vencedoras deste certame licitatório, as 
empresas:  GOIAS LED MATEIRAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 27.927.653/0001-77, no valor total de R$ 96.138,22 (noventa e seis mil, 
cento e trinta e oito reais e vinte e dois centavos) e VALLE ELETRICIDADE E SERVIÇOS 
LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF nº 17.361.033/0001-60, no valor total de R$ 635.619,22 
(seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), 
observadas as exigências editalícias e as condições de sua proposta final. Ficam as 
empresas vencedoras convocadas para a assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo 
de cinco (05) dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe o subitem 21.2 do Edital.
Silveiras, 11 de julho de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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Pais descuidam e criança sofre acidente com maquinários agrícolas na praça

Um acidente envolvendo 
uma criança, na terça-feira (5), 
na praça Arnolfo de Azevedo 
em Lorena, chamou a atenção 
de quem passava pelo Centro 
da cidade. Um menino, desa-
companhado, se machucou em 
equipamentos expostos pela 
Prefeitura, desde a chegada 

Da Redação  
Lorena  

do maquinário encaminhado 
pelo Estado. 

Segundo testemunhas, a 
criança ultrapassou a barra-
gem colocada pela adminis-
tração municipal para evitar 
a passagem de curiosos e pen-
durou em um dos maquinários 
destinado ao trabalho na zona 
rural na cidade.  

Com o peso do menino, o 
equipamento acabou tomban-
do para o lado, ocasionando 

TUDO FEITO PRA VOCÊ.
#TUDOISSOÉPINDA

Trabalho que faz 
a cidade crescer para todos.
No emprego, a Prefeitura conseguiu 
avanços importantes. Alguns 
exemplos disso são:

 ISSO E

EMPREGO

CRIAÇÃO DE 2.049 POSTOS 
DE TRABALHO EM 2021

PROGRAMA MAIS PINDA 
+ DE 2 MIL CAPACITAÇÕES

AUMENTO DE 124% NO 
VOLUME DE EXPORTAÇÃO

Prefeitura de Cruzeiro amplia em 
20% o efetivo armado da Guarda Civil
Com 12 agentes contratados, corporação passa a contar com setenta profissionais

Quarta cidade mais vio-
lenta da região neste ano, 
Cruzeiro recebeu no início 
desta semana um reforço no 
setor da Segurança Pública. 
Após um mês de treinamen-
to, os 12 novos membros da 
GCM (Guarda Civil Munici-
pal) foram incorporados na 
segunda-feira (4) ao efetivo 
de trabalho da corporação.  

De acordo com a secreta-
ria de Segurança Pública de 
Cruzeiro, inicialmente o novo 
grupo de GCM’s, formado por 
sete homens e cinco mulhe-
res, trabalha em regime de 
estágio, sempre acompanha-
do por profissionais mais 
experientes. Os recém-incor-
porados auxiliam na ronda 
escolar e no patrulhamento 
preventivo de segurança ao 
patrimônio público executa-
do em prédios municipais, 
praças e parques. 

Aprovados no concurso 
público realizado pela Pre-
feitura em 2019, os novos 
agentes receberam em ju-
nho a primeira etapa de 
treinamento, ministrada por 
especialistas em Segurança 
na área externa do Museu 
Major Novaes, no bairro Vila 
Canevari. Ao longo deste mês 
e de agosto os servidores 
passarão por novas capacita-

Lucas Barbosa
Cruzeiro

ções oferecidas pelas polícias 
Civil e Militar, Defesa Civil e 
departamento de Trânsito. A 
última etapa do curso será a 
preparação para o manuseio 
de arma de fogo e prática de 

tiro, processo obrigatório 
para a solicitação de libera-
ção do porte, que ocorrerá 
em setembro na GCM de São 
José dos Campos.

Com a incorporação dos 

12 novos GCM’s, a corpora-
ção passou de 58 para 70 
agentes, representando um 
aumento de 20% no efetivo. 
Além de revelar em quais 
atividades especiais os ser-

Novos guardas civis municipais recebem instruções para incorporar efetivo, que salta de 58 para 70 contratados; cidade tenta inibir violência 

Foto: Reprodução

vidores começarão a atuar, 
o secretário de Segurança 
Pública de Cruzeiro, José 
Antônio Paiva, ressaltou 
que a instituição passa por 
um importante momento 

de reformulação. “Os novos 
membros da equipe, que no 
momento estão na segunda 
etapa do treinamento que 
mescla teoria e prática, serão 
preparados para posterior-
mente atuarem na patrulha 
rural e nas futuras patrulhas 
de trânsito e da lei Maria 
da Penha. Creio que nos 
próximos seis meses a GCM 
subirá de patamar, pois além 
de estar adquirindo mais 
equipamentos e viaturas, até 
o início de 2023 já estará 
atuando armada”.  

A criação da GCM armada 
é uma das apostas da atual 
gestão municipal, coman-
dada pelo prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), para 
contribuir com as polícias 
Civil e Militar no enfren-
tamento à criminalidade. 
Em fase quase final de im-
plantação, o novo modelo 
de trabalho da corporação 
busca trazer mais tranquili-
dade à população, que desde 
o ano passado convive com 
o medo causado por uma 
disputa entre quadrilhas 
rivais de traficantes de dro-
gas. O conflito contribuiu 
para que a cidade fosse a 
terceira mais violenta da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) em 2021, 
com um saldo de 42 vítimas 
de assassinato. O cenário 
segue alarmante neste ano, 
já que Cruzeiro é apontado 
por dados da secretaria de 
Segurança Pública do Esta-
do como o quarto município 
da região com mais mortes 
violentas entre janeiro e 
maio. Com 16 moradores 
assassinados, a cidade fica 
atrás de Lorena (20), Pinda-
monhangaba (18) e de São 
José dos Campos (17).

um ferimento na altura do 
abdômen. 

Pessoas próximas do local 
solicitam o serviço do Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência), que foi até o 
local para fazer os primeiros 
atendimentos, estancando o 
sangramento e encaminhando 
a criança até o Hospital da 
Santa Casa. 

O menino socorrido reclama-
va que não conseguia caminhar 

por conta da dor.  Até o fecha-
mento desta edição, o estado 
de saúde atual da criança não 
foi divulgado pela Santa Casa.


