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Guaratinguetá busca ajuda do Estado para 
ampliar Centro de Queimados da Santa Casa
Projeto apresentado à Diretoria Regional de Ssaúde pelo vereador Marcelo da Santa 
Casa para reforma e ampliação tem orçamento de R$ 2,5 milhões; serviço é referência 
no atendimento para pacientes que sofrem com queimaduras em toda a RMVale

Guaratinguetá busca apoio 
do Governo do Estado para 
a reforma e ampliação do 
Centro de Queimados que 
funciona na Santa Casa. Na 
última quarta-feira, o vere-
ador Marcelo Augusto de 
Assis, o Marcelo da Santa 
Casa (PSB), que faz o traba-
lho de intermediação das 
tratativas junto aos parla-
mentares, esteve na sede da 
Diretoria Regional de Saúde, 
em Taubaté, para a entrega 
do projeto à diretora técnica 
da DRS 17, Nádia Meireles.

O Centro de Queimados de 
Guaratinguetá é referência 
em saúde para atendimentos 
nesta especialidade para 
todo estado de São Paulo. 
A reforma e ampliação será 

Andréa Moroni
Guaratinguetá

Marcelo da Santa Casa e a diretora técnica da DRS, Nádia Meireles, durante entrega de plano para centro 
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Unifatea e Prefeitura debatem área 
para Parque Tecnológico e Científico
Centro Universitário aguarda liberação para sequência de projeto que coloca em prática ações de pesquisas

A Prefeitura de Lorena es-
tuda desapropriar e doar uma 
área que pode ser cedido ao 
Unifatea (Centro Universitário 
Teresa D’Ávila). No local será 
construído o Parque Tecnoló-
gico e Científico da instituição.  

O prefeito Sylvio Ballerini e o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Antônio Willians, 
visitaram a universidade, na 
quarta-feira (13), para entregar 
uma cópia da lei nº 327, que 
dispõe sobre as concessões de 
direito de uso de um terreno 
de propriedade do Município 
para ações como a implantação 
do Centro.

Os membros do Executivo 
foram recebidos pela vice-rei-
tora Irmã Zenilde Fontes e pela 
professora Flávia Gabriela. Foi 
entregue também o termo de 
reconhecimento do Parque 
Tecnológico e Científico da 
instituição.  

A área onde deve ser cons-
truído o parque tem novecen-
tos metros quadrados e fica 
localizada na rua Presidente 
Roosevelt, atrás do prédio da 
Unifatea. “Nós precisamos de 
um terreno para a construção 
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Prefeito Sylvinho Ballerini em visita ao Centro Universitário Teresa D'Avila; Município entrega cópia da lei que dispõe sobre uso do terreno

dos laboratórios do parque 
tecnológico, a área de rub de 
inovação, que são ambientes 
onde pessoas de diversos meios 
se encontram para estabelecer 
conexões e gerar negócios”, 
informou a professora Flávia 
Gabriela. 

Ela contou também que a 
Unifatea já possui projetos em-
brionários que compõem esse 
Parque Tecnológico e Científi-
co. “Nós temos uma máquina 
de carvão vegetal que já está 
em fase de teste, mas o espaço 
que nós temos na instituição 
hoje não é suficiente. Dentro 
desse espaço (haverá) também 
projetos para empregabilidade, 
fomento de novas empresas, 
suporte para empresas que 
estão iniciando”. 

Em setembro será inaugura-
da uma biblioteca para a gestão 
da qualidade, com o acervo 
doado pela Yassuo Imai. “O par-
que já está em funcionamento, 
algumas empresas já fecharam 
parceria como a Debnet, Val-
group, Valecap Pneus e outras 
que já estão em processo. Então 
em parceria com a prefeitura, 
nós desenvolvemos os projetos 
e possibilidades de melhoria de 
qualidade de vida para quem 
mora em Lorena”, concluiu 
Flávia.
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efetuada por meio de inves-
timentos estadual, estimado 
em cerca de R$ 2,5 milhões.

Com a ampliação solici-
tada, o número de leitos 
disponíveis para tratamento 
subirá de 6 para 10.

O novo espaço também 
possibilitará melhora da as-
sistência aos pacientes que 
necessitam de cirurgias re-
paradoras e no atendimento 
de consultas ambulatoriais 
pós alta hospitalar.

Hoje, o Centro de Queima-
dos de Guaratinguetá atua 
no socorro de pacientes em 
acidentes com fogo, quei-
madura química, choque 
elétrico, abrasão e líquidos 
quentes, com alta perma-
nência hospitalar, de 15 a 20 
dias. Os mais comprometi-
dos podem permanecer de 3 
a 6 meses, exigindo atuação 
especial por parte do corpo 
de saúde que envolve pro-
fissionais multidisciplinares 
como cirurgião plástico, 
intensivistas, nutricionistas 
e psicólogos.

O projeto para a obra tem 
o apoio do deputado estadu-
al Rafa Zimbaldi (Cidadania). 
“Estamos esperando o pa-
recer da Regional de Saúde 
sobre o projeto que apresen-
tamos”, contou Marcelo da 
Santa Casa.
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Prefeitura arrecada oito toneladas de 
alimentos durante aniversário em Pinda
Celebração contou com ingresso solidário para shows; cidade mantém eventos até o final do mês

Para comemorar o aniver-
sário de 317 anos, Pindamo-
nhangaba preparou uma pro-
gramação especial no Parque 
da Cidade, com ingresso soli-
dário. Os moradores puderam 
trocar o bilhete por um quilo 
de alimento. Após os shows, 
a Prefeitura comemorou o 
montante arrecadado.

De acordo com a organiza-
ção, cerca de oito toneladas 
de alimentos não perecíveis 
foram arrecadadas, além de 
R$ 19,6 mil do estacionamen-
to solidário da festa, que teve 
o valor destinado às institui-
ções sociais que participaram 
da praça de alimentação do 
evento. Ainda conforme os 
organizadores, cada entidade 
recebeu R$ 2,1 mil. Entre as 
beneficiadas estão o Lar São 
Judas Tadeu, Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais), Projeto Crescer e 
Cavalgar Equoterapia.

A programação especial em 
comemoração ao aniversário 
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de Pindamonhangaba contou 
com shows de artistas reno-
mados como Inimigos da HP, 
Maurício e Mauri, Projota e 
Detonautas, além das apresen-
tações de artistas locais como 
DJ Yago e O Cerco.

“O intuito da Festa dos 
317 anos foi unir no mesmo 
evento opções de lazer para 
a população neste período 
após a fase mais aguda da 
pandemia, mas também abrir 
espaço para as instituições 
parceiras que estão na linha 
de frente ajudando as famílias 
mais necessitadas”, ressaltou o 
secretário adjunto de Cultura 
e Turismo, Ricardo Flores.

A celebração marcou a re-
tomada de grandes eventos 
no município. Conforme esti-
mativa da Prefeitura, cerca de 
25 mil pessoas passaram pelo 
Parque da Cidade durante os 
quatro dias de festa. As come-
morações devem prosseguir 
até o fim mês com a terceira 
edição do Festival Julino de 
Moreira César. Entre as atra-
ções estão Fábio Satim, Só Pra 
Contrariar, Banda Bicho de Pé, 
Maria Cecília e Rodolfo.Evento para comemoração pelo aniversário de Pindamonhangaba; Prefeitura conseguiu arrecadar oito toneladas com quatro dias de festa
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Ubatuba torna guarda armada e entra no rol das GCMs da RMVale

A Prefeitura de Ubatuba ini-
ciou, nesta semana, a entrega 
dos novos armamentos para a 
GCM (Guarda Civil Metropoli-
tana). Os agentes contarão com 
duas novas espingardas calibre 
12, além de três carabinas.  

Entre os dias 27 de junho 
e 2 de julho os funcionários 
passaram por capacitação para 
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uso do armamento. Cerca de 
trinta guardas civis participa-
ram do treinamento, além de 
passarem pelo EQP (Estágio 
de Qualificação Profissional) 
com treinamento e habilitação 
em armas longas. O curso teve 
duração de dois dias.

“Aproveitamos o momento 
de aquisição para essas armas 
longas para qualificar todo o 
nosso efetivo à utilização desse 
armamento, caso seja necessá-
rio”, destacou a comandante da 

GCM, Patrícia do Amaral.
O procedimento é uma das 

fases para o cumprimento do 
convênio entre a Prefeitura e a 
Polícia Federal. A pasta respon-
sável enfatizou que a exigência 
para a provação da renovação 
do convênio é de oitenta horas 
por ano, e que as demais foram 
cumpridas em capacitações 
realizadas, anteriormente.

A comandante assegurou 
que o novo armamento visa 
garantir mais segurança para 

os moradores e turistas, em 
Ubatuba. “Estamos buscando 
investir na segurança e essa 
é mais uma das iniciativas no 
setor”, finalizou.

Além de Ubatuba, outras 
cidades da RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), já dispõem de 
guarda armada, como Pinda-

monhagaba, Taubaté e São José 
dos Campos. A ação busca criar 
meios colaborativos entre os 
municípios e as forças policiais, 
como militar, civil e federal.
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FUNDO SOCIAL DE

CRUZEIRO-SP
SOLIDARIEDADE

cruzeiro.sp.gov.br PrefeituradeCruzeiro prefeituradecruzeiro

SUA DOAÇÃO 
PODE AQUECER 
MUITAS VIDAS!

 O QUE DOAR?
Peças de roupa, toucas, meias, luvas, 
cobertores e mantas em bom estado.

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade: 
Avenida Jorge Tibiriçá, 858, Centro – (12) 3211-8011. 
Em pontos diversos da cidade com as caixas 
da campanha Inverno Solidário.

Conselho Tutelar registra aumento da 
violência contra crianças em Aparecida
Estupros e maus-tratos crescem 40% e 100%, em relação a 2021; 95% vem de familiares ou próximos à família

A violência contra crianças 
e adolescentes tem cres-
cido em Aparecida. Dados 
do último levantamento do 
Conselho Tutelar da cidade 
mostram alta de 100% nos 
casos de importunação se-
xual, 40% nos registros de 
estupro e 35% nos casos de 
maus-tratos e negligência.

A coordenadora do Conse-
lho Tutelar de Aparecida, Ma-
nuela Figueira, explicou que 
os dados são dos últimos seis 
meses em relação ao mesmo 
período do ano passado. A 
internação compulsória teve 
alta de 30%.

De janeiro a junho foram 
registrados 21 casos de estu-
pro de menores, 76 casos de 
maus-tratos e negligência e 
9 casos de importunação se-
xual. “Esse aumento pode ser 
explicado devido a população 
estar mais atenta e fazendo 
as denúncias. Infelizmente, 
esses crimes sempre existi-
ram e a omissão também”, 
criticou Manuela. 

A coordenadora informou 
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que 95% dos acusados pelos 
estupros contra menores 
são familiares ou alguém 
próximo da família “No caso 
da importunação sexual, a 
relação de parentesco é de 
50%. Quando identificamos 
a violação de direito, enca-
minhamos ao acompanha-
mento de Rede de Proteção, 
Creas (Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social), Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência Social), 
Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial) e, na maioria 
das vezes, o afastamento do 
agressor e, se necessário, o 
acolhimento institucional. 
Também é feito o registro da 
ocorrência na polícia para a 
investigação dos casos”.

Importunação sexual – É 
quando alguém de forma 
direta lhe causa desconfor-
to. Podem ser considerados 
atos libidinosos, práticas e 
comportamentos que tenham 
finalidade de satisfazer o 
desejo sexual. A lei de impor-
tunação sexual caracteriza 
como crime a realização de 
ato libidinoso na presença de 
alguém e sem seu consenti-
mento, como toques inapro-
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priados ou beijos “roubados”.
Sinais de violência – Um 

relatório da Childhood Brasil 
sobre violência sexual na 
infância, publicado em se-
tembro de 2016, revela que 
entre 2012 e 2015 foram 
registrados mais de 157 mil 
casos de violência sexual (que 
engloba tanto a exploração 
quanto o abuso) de crianças 
e adolescentes. Isso significa 
que a cada uma hora, há pelo 
menos quatro casos de uma 
criança ou adolescente sexu-
almente violentada no Brasil.

A criança que está sen-
do vítima de violência ou 
de abusos pode apresentar 
sinais como tristeza, afas-
tamento social, diminuição 
do interesse escolar, medo e 
desconforto. “A criança pode 
ficar silenciosa ou chorosa, 
sinais que podem ser con-
fundidos com depressão”, 
explicou Manuela.

Quem suspeitar que uma 
criança está sendo vítima de 
violência ou de abuso pode 
fazer a denúncia através do 
Disque 100, no Conselho 
Tutelar da cidade, na Polí-
cia Militar ou em qualquer 
delegacia. Violência contra crianças aumenta em Aparecida; dados apontam para riscos com falta de atenção aos problemas

Com apoio estadual, Ubatuba amplia infraestrutura no Casanga

Tentando evitar que famí-
lias de Ubatuba continuem 
sofrendo com alagamentos, 
uma empresa contratada pelo 
Governo do Estado iniciou na 
última semana a moderniza-
ção do sistema de drenagem 
do bairro Casanga. Viabiliza-
da por meio de um recurso 
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de R$ 658 mil, a ação promete 
melhorias na pavimentação 
da principal via de acesso ao 
bairro.

Em nota, a prefeita Flávia 
Pascoal (PL) anunciou o pon-
tapé inicial do serviço de me-
lhorias na estrada Casanga. Se-
gundo o Município, a empresa 
John Engenharia, sediada em 
Santa Catarina, atua desde a 
segunda-feira (11) no serviço 
de abaulamento de 5,9 quilô-

metros da via, procedimento 
capaz de nivelar a estrada de 
forma que a parte central fique 
mais elevada que as laterais, 
assim evitando que a água das 
chuvas se acumule.

Após a conclusão dessa eta-
pa, a terceirizada implanta-
rá tubos de concreto em 29 
pontos da estrada, que devem 
garantir o fluxo necessário 
para o escoamento da água. 
A expectativa municipal é que 

a obra seja concluída em um 
prazo de até 180 dias.

Na sequência da moderniza-
ção do sistema de drenagem, a 
Prefeitura asfaltará a estrada 
Casanga, com um investimento 
de R$ 2,6 milhões. Vencedora 
do processo licitatório, a Kairos 
Construtora e Incorporadora 
Eireli, situada em Pouso Alegre-
-MG, planeja finalizar o serviço 
em até um ano.

Avanços – Além do Casanga, 

outro bairro que recebe melho-
rias em sua infraestrutura é o 
Picinguaba. Iniciada no come-
ço de maio, a obra consiste na 
implantação de um sistema de 
drenagem e na pavimentação 
de quase três quilômetros da 
estrada municipal José Rodri-
gues da Silva, que dá acesso à 
orla do Picinguaba.

Também executado pela 
Kairos Construtora e com um 
prazo de conclusão de até um 

ano, o serviço de moderniza-
ção conta com um investimen-
to federal de R$ 3,4 milhões.

Assim como no Casanga, 
a obra atende a uma antiga 
reivindicação das famílias e 
motoristas que trafegam pelo 
Picinguaba, que há décadas 
convivem com os transtornos 
causados pela falta de pa-
vimentação, como buracos, 
ondulações, poeira e alaga-
mentos.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
RESULTADO: FASE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO Nº 027/2022
CONVITE Nº 05/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de: elaboração 
de projeto de urbanismo para o Conjunto Habitacional “CDHU Silveiras V”, com execução 
de sondagem, elaboração dos projetos básicos, executivos e de aprovação, bem como, 
o registro do loteamento.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Silveiras-SP, vem 
através deste, comunicar a todos os interessados o resultado da sessão de abertura dos 
Envelopes Proposta das empresas habilitadas, ocorrida dia 11/07/2022 às 9h, ficando 
assim classificadas: Em 1º lugar: LINEAR ENGENHARIA E URBANISMO LTDA-ME, CNPJ 
nº 14.065.911/0001-01, pelo valor global de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais); em 
2º lugar: RACANICCHI CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 
nº 18.881.665/0001-17, pelo valor global de R$ 82.150,00 (oitenta e dois mil, cento e 
cinquenta reais); em 3º lugar: WK ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ nº 
06.948.868/0001-02, pelo valor global de R$ 82.300,00 (oitenta e dois mil e trezentos reais). 
Fica aberto o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93, 
referente à Fase Julgamento das Propostas. Transcorrido o prazo "in albis", o processo 
será encaminhado à apreciação do Senhor Prefeito Municipal para deliberação. Os autos 
do processo fiarão com vista franqueada aos interessados na Diretoria de Compras e 
Licitações, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, no 
horário de expediente.
Silveiras, 20 de julho de 2022.

Roberto de Magalhães Ferraz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 067/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 08/08/2022 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 08/08/2022 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 
21/07/2022 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 20/07/2022

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste convocar os 
candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor 
de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia 
tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao 
cargo para o qual foi aprovado, são eles: FLAVIO H B CARVALHO RG: 326863059; PAMELA 
F W A SANTOS RG: 425329902; LAERTE S CUNHA RG: 431148326; THALIA C PIMENTEL 
RG: 305133613; JOSE R L FERNANDES RG: 002959969; MARIANA A C SANTOS RG: 
444606713; ALINE A FERREIRA RG: 109541; TATIANA S M AMARAL RG: 27648406X; 
MARCELO S SOUZA RG: 328369160; MATHEUS B A GALHARDO RG: 30466316-5-; 
ELAINE C S A PINTO RG: 328384240; ROSELENE S S FERREIRA RG: 22734615-
4; MRGARETE A C C OLIVEIRA RG: 158566579; GABRIELA S F LOURENCO RG: 
288463904; JESSICA D F SANTOS RG: 48259360X; VALQUIRIA ALVES RG: 43114655X; 
EDILEIA F C OLIVEIRA RG: 409232877; REJANE C F CORNELIO RG: 257862031; TALITA 
H G MELO RG: 464409954; CECILIA H ANDRADE RG: 19828126-2; JULIANA P ARAUJO 
RG: 442619145; ANA CAROLINA R COSTA RG: 426411560; LUCIANA A SANTOS RG: 
350820090; MARGARETH P ROGEL RG: 28.975.162-7; IVALDA V S FERREIRA RG: 
74536152; ANA CAROLINA S MOTA RG: 397014909; JONAS W R AURELIANO RG: 
441487488; ANTONIO C S SILVESTRE RG: 324817241; SULIARA F J AUGUSTO RG: 
275681683; ANANDA G GAREY RG: MG13068620; LARISSA S CARDOSO RG: 11085683-
8; SAMUEL R C LEITE RG: 468984628; EDSON J MARTINS RG: 204367566.
Lorena, 19 de julho de 2022.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste HOMOLOGAR 
as desistências dos candidatos relacionados, são eles: NICOLAS S V SOUZA RG: 
466682050; DIEGO A M OLIVEIRA RG: 447764809; ANDREIA C GONCALVES RG: 
091600148; HALAN C M MOTA RG: 304991612; RAFAEL A NASCIMENTO RG: 334028723; 
BRUNO L E OLIVEIRA RG: 442485591; MATHEUS MOTTA RG: 270069073; HAMILTON A 
OLIVEIRA RG: 060964327; ERIKA P P SANTOS RG: 242906746; MARTHA N CONCEICAO 
RG257100131; IGOR R F SILVA RG: 543864546; LEONAM E C SOUZA RG: 538577083-; 
JAILDO M O SOUZA RG: 21890039-7; VANESSA V M SILVA RG: 13805581; ADRIELLI 
L FONSECA RG: 340002311; PRICISLAINE B TEIXEIRA RG: 17077191; MAIKEL R 
FARIAS RG: 40134310; GABRIELA F LIMA RG: 422185899; ROSIANE O SILVA RG: 
448752761; KELLY K NISIHARU RG: 402763130; LETICIA C FERREIRA DOS SANTOS 
RG: 485621642; RICARDO F ALVES RG: 16157192; DARLAN C FARIA RG: 323578238, 
em razão do não cumprimento do prazo estipulado para a posse.
Lorena, 19 de julho de 2022.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

Transparência online de Ubatuba

Justiça exige que Ubatuba regularize 
serviço online de Transparência
Caso não se adeque, Município pode ficar sem verbas; irregularidades denunciadas pelo MPF 

O MPF (Ministério Público 
Federal) revelou na quar-
ta-feira (13) que a Justiça 
determinou que a Prefeitura 
de Ubatuba solucione, até 
o fim de agosto, irregula-
ridades em seu Portal da 
Transparência. Se descum-
prir a exigência, o Município 
ficará impedido de receber 
recursos federais. 

Através de uma nota pu-
blicada em seu site oficial, 
o MPF informou que a de-
cisão, proferida no último 
dia 23 pelo juiz da 1ª Vara 
Federal de Caraguatatuba, 
Gustavo Catunda Mendes, 
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Ubatuba

estabelece que o Executivo 
promova 12 adequações em 
seu Portal da Transparência 
até 23 de agosto. Entre os 
pontos que necessitam ser 
inseridos na ferramenta 
disponível no site oficial 
da Prefeitura destacam-se 
a remuneração de servido-
res; lei orgânica municipal; 
lista de todos os órgãos 
da administração direta e 
indireta; orçamento mu-
nicipal atualizado do ano 
vigente; documentos ligados 
aos atos preparatórios de 
procedimentos licitatórios; 
detalhamento dos convênios 
firmados com entidades; 
relação dos servidores efe-
tivos, comissionados e con-
tratados; lista de programas, 

projetos e ações municipais, 
com acompanhamento de 
resultados, metas e indica-
dores.

Responsável por levar 
o caso à Justiça através 
de uma ação civil pública, 
o MPF ressaltou que não 
é de hoje que o Portal da 
Transparência de Ubatuba 
apresenta irregularidades. 
Segundo o órgão, a Prefei-
tura “vem descumprindo a 
legislação reiteradamente, 
sem sequer se manifes-
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tar nos autos do inquérito 
instaurado desde 2015, 
denotando a falta de trans-
parência e de interesse do 
gestor público em cooperar 
com os órgãos fiscalizadores 
e em cumprir a lei (trecho 
da nota)”. 

Segundo a decisão judi-
cial, se a atual gestão da 
prefeita Flavia Pascoal (PL) 
não adequar a ferramenta 
virtual conforme o estipu-
lado pelas leis federais de 
Acesso à Informação e de 

Transparência, Ubatuba 
será proibida de receber 
transferências de verbas 
da União. 

Outro lado – Em nota à 
imprensa regional, a Prefei-
tura de Ubatuba informou 
que atenderá integralmente 
as exigências da Justiça. O 
Executivo ressaltou que já 
iniciou as adequações ne-
cessárias, sendo que parte 
delas foram concluídas 
antes mesmo da publicação 
da sentença judicial.


