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Câmara 
decide sobre 
verba para a 
Santa Casa

A Câmara de Lorena vota, 
na sessão da próxima segun-
da-feira (25), o projeto do Exe-
cutivo para suplementação de 
verba, no valor total de R$ 21 
milhões. Nesse montante, R$ 
3 milhões serão destinados à 
Santa Casa de Misericórdia.

O projeto de lei 109 será 
analisado em primeira e se-
gunda votação na segunda-fei-
ra. Além da verba destinada 
ao hospital, o restante do 
valor será utilizado em ações 
como obras de infraestrutura, 
aquisição de equipamentos 
odontológicos e contratação 
de serviços na área de saúde.

Segundo o presidente da 
Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD), os vereadores analisa-
ram o projeto e concordaram 
em votar a lei que beneficia a 
Santa Casa. “Outro projeto que 
vai estar na ordem do dia é o 
que repassa recursos para os 
agentes comunitários”.

Andréa Moroni
Lorena

Pinda inova com estação para 
abastecimento carros elétricos
Medida integra desenvolvimento tecnológico; Prefeitura quer eletrificar frota com energia solar

Pindamonhangaba anun-
ciou, nesta semana, a che-
gada de uma estação para 
carros elétricos abastecidos 
com energia solar. A propos-
ta foca o compartilhamento 
de veículos, em ação que 
busca avançar nas medidas 
de desenvolvimento tecno-
lógico para a cidade.

De acordo com o Municí-
pio, as baterias da estação 
de carregamento são ali-
mentadas por energia solar 
e armazenam a energia 
gerada. Assim, o exceden-
te retorna para a rede da 
Prefeitura. O sistema de 
captação de energia solar 
e a estação de veículos são 
criações de uma empresa da 
cidade. A gestão espera que 
a iniciativa seja adotada e 
gere mais empregos.

A estação não gerou cus-
tos aos cofres públicos, 
atendendo o objetivo do 
projeto que é gerar redução 
nas despesas municipais, 
principalmente na conta de 
energia elétrica como nos 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

gastos com combustíveis na 
frota de veículos municipais. 
O secretário de Tecnologia, 
Inovação e Projetos, Danilo 
Velloso, anunciou ainda que 
mais novidades chegarão. "A 
economia não para por aí. 
Os veículos elétricos, apesar 
de terem o preço acima em 
relação aos veículos de com-
bustível fóssil, possuem cus-
to de manutenção menor. 
No mundo corporativo, isso 
se chama redução de TCO 
(Propriedade do Custo Total, 
em tradução literal), ou cus-
to total de propriedade, que 
é a soma de todos os custos 
de aquisição, manutenção, 
peças, mão de obra, seguro, 
depreciação", comentou.

Esta é a primeira medida 
para a eletrificação de to-
dos os veículos municipais. 
Outro processo implantado 
pela pasta é "uberização", 
o conceito de comparti-
lhamento de carros e o 
uso racional dos recursos 
municipais. Velloso ressal-
tou que é preciso fazer a 
"transformação da máquina 
pública" com serviços me-
lhores e custos reduzidos à 
população. 

O prefeito Isael Domin-
gues (PL) comemorou o 
avanço. "Não há espaço para 
o 'sempre foi assim'. Quere-
mos sempre mais e vamos 
elevar a régua na máquina 
pública de Pindamonhan-
gaba para que a cidade seja 
conhecida nacionalmente e, 
por que não, mundialmente 
como a que estabeleceu um 
novo nível de referência", 
projetou.

Foto: Bruna Silva

Estação de abastecimento para carros elétricos, instalada em frente à Prefeitura; sistema em Pinda promete qualificação e maior economia

Com foco em evitar um 
surto de dengue, a secretaria 
de Saúde de Guaratinguetá 
promoveu uma sequência 
de encontros para debater 
formas de combater o Aedes 
aegypti. A incidência das 
doenças causadas pelo mos-
quito tem assustado a cidade.

De acordo com a Prefeitura, 
a reunião buscou estabelecer 
parâmetros entre o histórico 
de epidemia na cidade, áreas 
de maior incidência, risco, 
além do detalhamento do 
trabalho que é elabora. “A 
finalidade é unir as forças dos 
diversos setores da sociedade 
contra o contra o Aedes ae-
gypti que é transmissor da 
dengue, zika e chikungunya. 
A prevenção é um dever de 
todos nós”, assegurou.

Bruna Silva
Guaratinguetá 

A Vigilância Epidemio-
lógica apontou uma alta 
infestação do mosquito. Para 
conter o avanço, os agentes 
de endemias passaram ava-
liar, bloquear e controlar 
casos suspeitos e positivos 
durante as abordagens em 
residência. A proposta visa 
ainda orientar moradores e 
eliminar possíveis criadou-
ros, além de acompanhar 
casos suspeitos através das 
unidades de saúde.

A recomendação da se-
cretaria de Saúde é de que 
ao sentir sintomas como 
febre, dores no corpo e 
mal-estar, o morador bus-
que atendimento médico 
especializado. Por outro 
lado, a prevenção também 
pode ser feita mantendo ter-
renos limpos sem materiais 
ou entulhos, lixeiras tam-
padas, caixa d’água limpa 
periodicamente e também 
portas e janelas fechadas, 
principalmente ao nascer 
e pôr do sol. No último fim 
semana, a Operação Cata-
-Bagulho atendeu os bair-
ros Cooperi, Vale da Serra, 
Paineiras e Mantiqueira. A 
medida integra as ações de 
combate ao mosquito da 
dengue. A programação do 
sábado (23) ainda não foi 
divulgada.

Foto: Reproduçãso PMG

Combate ao mosquito Aedes aegypti em Guaratinguetá; cidade tenta inibir a presença de criadouros 

Para evitar novo surto, Guará cria 
estratégias para combater dengue
Após laudos com resultados preocupantes, Prefeitura aposta em uma 
série de reuniões para discutir formas de combater o Aedes aegypti 
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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.

Cidades da região recebem atendimento 
gratuito da Clínica-Escola da Unifatea
Roseira deve ser a sétima cidade a receber o projeto, que tem apoio de empresários de Lorena

A graduação na área da 
saúde na Unifatea oferece os 
cursos de enfermagem, far-
mácia, estética e cosmética. 
E um dos projetos desenvol-
vidos pelo setor, inserido no 
Centro Tecnológico da insti-
tuição, é a Clínica-Escola, que 
já atendeu na região mais de 
trinta mil pessoas na área de 
estomoterapia. 

“A nossa enfermagem tem 
três especialistas na área 
de estomoterapia (área que 
trata da atuação nas áreas 
de estomias, feridas agudas 
e crônicas, fístulas e inconti-
nência anal e urinária). Eles 
apresentaram um estudo 
que diminui o tempo de cura 
da ferida”, explicou a Irmã 
Zenilde Aparecida Fontes, 
vice-reitora da Unifatea.

A Unifatea fazia o atendi-
mento à população através 
do seu projeto Espaço Saúde, 
que agora se transformou 
na Clínica-Escola, que está 
sendo repaginada com a 
ajuda de empresas como o 
Valgrup e Coimbra. “Esse 
grupo quis assumir a clíni-
ca porque com a pandemia 
ficamos com a demanda 
reprimida de atendimento à 

Andréa Moroni
Lorena
  

Atendimento realizado pelo projeto implantado pelo Unifatea, que deve ampliar sistema para chegar a outros municípios da RMVale

Foto: Reprodução Unifatea

população. Nós fazíamos três 
mil atendimentos por mês 
de forma gratuita. Então, 
os empresários abraçaram 
esse projeto e foi dado início 
a construção dessa clínica”.

Toda construção da clínica 
foi feita usando conceitos de 

automação e sustentabilida-
de. “Por exemplo, estamos 
pesquisando se é possível 
reutilizar a água do vaso 
sanitário da clínica, com o 
suporte da Sabesp; o reapro-
veitamento da água de chuva 
e tijolos ecológicos feitos 

pelos nossos alunos de mes-
trado”, contou a religiosa.

Na sua grande maioria, 
os atendimentos são para 
idosos. Os pacientes chegam 
de diversos municípios da 
região como Lorena, Queluz, 
Guaratinguetá, Silveiras, 

Canas, Cruzeiro, Piquete, 
Aparecida, Cunha, Sorocaba, 
Cachoeira Paulista e até de 
São Paulo e Sorocaba.

Além dos atendimentos 
de estomias, a Clínica ainda 
oferece outros atendimentos 
de enfermagem como assis-

tência integral à gestante e 
puérpera; assistência na rea-
bilitação de mastectomizada; 
saúde da mulher - papanico-
lau entre outros. Também 
oferece serviços de farmácia 
como acompanhamento far-
macoterapêutico ao idoso e 
acompanhamento farmaco-
terapêutico a pacientes com 
doenças crônicas.

Dia S – Além disso, em par-
ceria com o poder público, a 
Clínica-Escola promove os 
Dias S (Solidariedade, Saúde 
e Sustentabilidade). No dia 
27 de agosto esse evento 
será realizado em Roseira. 
Essa será a sétima cidade 
a ser visitada pelo projeto. 
“Todo mês a Unifatea junta 
sua equipe para atender a 
população na praça central 
de uma cidade. E não é ape-
nas o serviço da Unifatea, as 
empresas que já fazem parte 
do Centro Tecnológico tam-
bém vão nos acompanhando, 
oferecendo seus serviços 
para a comunidade”. 

O Centro Universitário 
também oferece para as 
prefeituras todo processo 
de automação que o Centro 
Tecnológico possui, como 
nas áreas da saúde, edu-
cação. “Nós verificamos a 
necessidade das pessoas e 
oferecemos as soluções”.

Caraguá investe mais de R$ 100 milhões em obras de Norte a Sul
Ações realizadas pela Prefeitura buscam colaborar com plano de mobilidade, segurança e qualidade de vida na cidade

Com foco em melhorar a 
vida da população, a gestão 
municipal de Caraguatatuba 
realiza mais de 30 obras. As 
ações buscam colaborar da 

Bruna Silva
Caraguatatuba

mobilidade, segurança e qua-
lidade de vida. 

Ao todo, mais de R$ 122 
milhões entre verbas munici-
pais, estaduais e federais estão 
empregadas nas medidas de 
melhorias. Entre elas estão a 
revitalização do farol do Morro 
da Prainha, ciclovia até a divisa 

com São Sebastião, construção 
de moradias populares no 
Balneário Mar Azul, além de 
reforma do píer e praças.

Por outro lado, a adminis-
tração aposta também em 
obras contra enchentes, como 
no canal extravasor do Pontal 
Santa Marina, e a finalização 

das atividades entre Jardim 
Jaqueira e Poiares.

“Estamos com obras de Norte 
a Sul do município, e que em 
breve serão entregues para a 
população. Além da questão 
da drenagem, teremos pavi-
mentação de dezenas de ruas, 
nova ciclovia e importante 
intervenção no Juqueriquerê. 
Além de dar qualidade de vida 
aos nossos moradores, estamos 
promovendo a geração de 
emprego, pois a mão de obra 
destes empreendimentos é 
local”, assegurou o prefeito 
Aguilar Junior (MDB).

Segundo o chefe do Executi-
vo, novos processos licitatórios 
serão abertos para as demais 
melhorias. Caraguatatuba 
deve receber, em breve, o Par-
que Municipal. As equipes da 
Prefeitura trabalham também 
no entroncamento do Juque-
riquerê, que deve melhorar a 
navegação do rio. Os bairros 
Pegorelli, Travessão, Martim de 
Sá e Perequê-Mirim recebem a 
pavimentação das vias.
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EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Eu, Juçara Helena da Silva, RG 30.844.999-X SSP/SP e CPF 264.007.938-79 me formei 
em Engenharia Química com diploma assinado e datado de 13/02/2004, registrado com 
protocolo 372542 (indicado no verso) pela FAENQUIL atual EEL-USP, e tive meu Diploma, 
Histórico e Certificado de Conclusão do curso de Engenharia Química extraviado em 
mudança realizada em Abril de 2020, razão pela qual estou solicitando a emissão da 2a 
Via junto a secretaria da EEL-USP.

JUÇARA HELENA DA SILVA

EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 
AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Vila Vicentina de Lorena, 
CNPJ nº 46.694.782/0001-07, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, celebram a Certidão de Apostilamento 01, com o objetivo de remanejar a diferença 
de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), oriunda da substituição do escritório de 
contabilidade contratado, ao salário do gerente administrativo a partir de julho de 2022. A 
presente modificação não importa em alteração do valor global do Termo de Colaboração. 
Data de assinatura: 11/07/2022. 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO – TA Nº 02

Proc. Nº 580/2020 GPRO - Contrato nº 10/21 – PP Nº 81/20
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: WEB RAST LTDA EPP - CNPJ Nº: 14.693.103/0001-99
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 
aproximadamente de 24,24% (vinte e quatro inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) 
ao Contrato nº 10/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 580/2020, Pregão Presencial 
nº 81/2020, firmado em 28 de janeiro de 2021, nos termos da Cláusula 4.4. CLÁUSULA 
SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 4.4 do contrato 
original, ficam acrescidos aproximadamente de 24,24% (vinte e quatro inteiros e vinte e 
quatro centésimos por cento), equivalentes a R$ 1.434,69 (um mil quatrocentos trinta e 
quatro reais sessenta e nove centavos) ao valor do contrato, destinados a inclusão de 03 
(três) veículos. CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as 
despesas relativas à prorrogação do Contrato é de R$ 1.434,69 (um mil quatrocentos trinta 
e quatro reais sessenta e nove centavos). CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 26/07/22

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Prefeitura de Lorena – Estado de São Paulo 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Rua Comendador Custódio Vieira, nº 332 – Tel: (12) 3153-1550 / 3157-4711 

CEP 12.600-030 – Lorena – São Paulo Página 
Página 1 de 3 

 

Comunicado N.º 10/ 2022 – SCA/ SME 

Assunto:  Programa de Matrícula Antecipada/ Chamada Escolar – 2023 

 Prezados Gestores e Vice-gestoras Responsáveis por U.E., 

Informamos sobre o programa de Matrículas Antecipadas/ Chamada Escolar – 
2023 que terá início no dia 25/07/2022, com a abertura das inscrições para novos alunos, 
rematrículas para os alunos que desejam continuar na rede municipal e definição das turmas 
(2ª Fase da Educação Infantil, 5º e 9º Anos do Ensino Fundamental) para o próximo ano letivo.  

Nesse mesmo programa, as Unidades Escolares estarão efetivando as 
rematrículas, mediante a manifestação de interesse dos responsáveis, que deverão ser 
convocados/ orientados a comparecerem às Unidades Escolares em que seus filhos estão 
matriculados para procederem suas rematrículas. 

Este é um esforço empreendido pela Secretaria Municipal da Educação para 
garantir atendimento adequado à demanda escolar da Educação Básica em Lorena. 

 

1. INSCRIÇÕES para novos alunos: 25/07 a 05/08 

As inscrições serão realizadas para aqueles que desejam uma vaga na 1ª e 2ª Fase 
da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Modalidade EJA. 

São considerados novos alunos aqueles que ainda não fazem parte da Rede 
Municipal de Ensino, oriundos de escolas particulares, de outros Estados ou países e aqueles 
que, neste momento, não estão estudando.   

A inscrição será realizada mediante a apresentação dos originais e cópias dos 
seguintes documentos:  

 certidão de nascimento ou RG; 
 comprovante de endereço;  
 RG e CPF dos responsáveis; e 
 carteira de vacinação do estudante. 
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 RG e CPF dos responsáveis; e  

 carteira de vacinação do estudante.  
 No ato da inscrição o responsável deverá receber o comprovante por e-mail ou  

impresso.  

Informamos que a inscrição não garante a matrícula do aluno na Unidade Escolar  
desejada.   

Ressaltamos que a inscrição somente será realizada mediante apresentação de 
TODOS os documentos elencados acima, com exceção da carteira de vacinação que deverá ser 
providenciada num prazo de 60 (sessenta) dias, conforme Lei nº 17.252/2020. Há de se 
considerar que a apresentação da carteira de vacinação é obrigatória em todo o território 
estadual para alunos até 18 (dezoito) anos, conforme Lei nº 17.252 de 17 de março de 2020.  

Observação: As inscrições dos interessados na 1ª ou 2ª Fase do Ensino 
Fundamental, serão feitas em ficha própria, encaminhada em anexo. Também está sendo 
enviada “PLANILHA DAS INSCRIÇÕES PARA MATRÍCULA ANTECIPADA 2023 - PRÉ-ESCOLA” que 
deverá ser preenchida e encaminhada ao Setor Cadastro de Alunos até 02/08/2022 
(lembrando que essas são inscrições para novos alunos).  

 2. REMATRÍCULAS/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL dos 
alunos – 1ª e 2ª Fase da Educação Infantil, Ensino Fundamental e  

EJA  

De 25/07 a 05/08, os responsáveis pelos alunos que já estão matriculados na Rede 
Municipal de Ensino de Lorena deverão ser convocados/ orientados a procurar a Unidade 
Escolar para realizarem as rematrículas de seus filhos, manifestando interesse de que eles 
permaneçam na rede pública.  

De acordo com o §1º do Artigo 10 da Resolução SEDUC nº 50/2022, que estabelece  
critérios e procedimentos para as matrículas antecipadas, “Para os estudantes que se 
encontram em continuidade de estudo, a rematrícula será garantida após a atualização 
cadastral e confirmação de interesse”. Portanto, cabe aos senhores responsáveis, ou alunos 
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maiores de 18 (dezoito) anos, comparecerem à Unidade Escolar em que seus filhos encontram-
se matriculados para assinarem a rematrícula.  

Para a atualização cadastral é necessária a apresentação de cópia dos seguintes  
documentos:  

 comprovante de endereço;   
 1 (uma) foto 3 X 4 atualizada;  

 carteira de vacinação (para alunos de até 18 anos); e  RG, CPF e e-mail do responsável.  

As rematrículas somente serão efetivadas mediante a apresentação de TODOS os  

documentos necessários, exceto a carteira de vacinação, que deverá ser providenciada num 
prazo de 60 (sessenta) dias, conforme Lei nº 17.252/2020.  

ATENÇÃO: Para a conferência das cópias dos documentos devem ser  

apresentados, no ato da inscrição, os respectivos originais.  

3. DEFINIÇÃO das turmas de 2ª Fase, 5º Ano e 9º Ano  

Mediante a atualização cadastral dos alunos, os gestores e vice-gestores deverão  

proceder a definição das turmas. Relembramos que, mesmo os alunos que não tiveram suas 
rematrículas efetivadas, deverão ser definidos.  

Solicitamos que atentem-se para o preenchimento do QUESTIONÁRIO DA 
SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL do 5º e 9º Anos, que deverá ser arquivado no prontuário do 
aluno.  

Os resultados do programa de matrícula antecipada - 2023 serão divulgados a  

partir de 07/11/2022.  

Desde já, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem  

necessários.  
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Setor Cadastro de Alunos  

Lorena, 22 de julho de 2022.  
  

Editais de Proclamas — APARECIDA

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2520- LUCAS DE OLIVEIRA THOMAZ E FERNANDA APARECIDA 
DA SILVA SIMÕES. Ele, brasileiro, auxiliar de produção, solteiro, 
nascido no dia 02 de novembro de 1989, residente e domiciliado 
Rua Sebastião dos Santos, no 20, Vila Mariana, Aparecida-SP, filho 
de CARLOS ALBERTO MACHADO THOMAZ e de MARIA INES DE 
OLIVEIRA THOMAZ. Ela, brasileira, estudante, divorciada, nascida 
em no dia 05 de setembro de 1985, residente e domiciliada Rua 
Sebastião dos Santos, no 20, Vila Mariana, Aparecida-SP, filha 
de JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA SIMÕES e de ELISETE DA SILVA 
SIMÕES.

Decreto de Aguilar Junior 
regulamenta bolsa de estudos 
para os servidores públicos

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação- EDITAL RERRATIFICADO

PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2022 PROCESSO 295/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital e a Reabertura
da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a prestação de serviços em manutenção preventiva, manutenção
corretiva, calibração de equipamentos e serviço de reposição de peças para
equipamentos médicos e de fisioterapia para o Ambulatório de especialidades II,
Centro Especializado em Reabilitação III, Centro de Especialidades
odontológicas e Atenção Básica. A alteração no Edital ocorreu na inclusão das cláusulas 
9.2.4.b) do Edital e 2.10 do Anexo I - Termo de Referência.
Do dia 28 de julho de 2022 ao dia 29 de agosto de 2022 até às 08:00h (Horário
de Brasília), a Prefeitura de Lorena 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 29 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 (Horário de
Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou
no site: www.lorena.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 

 
 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 031/2022 - Edital nº 080/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 126/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 11 de agosto de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 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. e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 
6010. 
 
 

 

Buscando a formação e 
especialização de funcio-
nários públicos, o prefeito 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior (MDB), decretou, na 
última semana, os critérios 
para fornecimento de bolsas 
de estudos. A intenção é 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

   

que os cursos fortaleçam a 
administração pública.

O incentivo, assegurado 
na lei de 2.215 de 2014, 
determina o pagamento 
de até metade do valor da 
mensalidade do bolsista 
matriculado em cursos de 
graduação e pós-graduação 
reconhecidos pelo MEC (Mi-
nistério da Educação). 

De acordo com o docu-

mento assinado pelo chefe 
do Executivo, o valor da 
bolsa fornecida aos funcio-
nários deverá ser conforme 
a remuneração total do mês. 
Dessa forma, de até três 
vezes o menor piso salarial 
da tabela do município, 
o limite da bolsa será de 
50%. Acima de três e até 
quatro vezes o menor piso 
da tabela de vencimentos, o 
limite da bolsa será de 30% 
da mensalidade. Por outro 
lado, aqueles que possuem 
quatro vezes o menor piso 
da tabela de vencimento 
não estarão aptos ao des-
conto, exceto em casos de 
interesse público apontado 
pelo secretário responsável 

e aval do prefeito, ainda de 
acordo com parágrafo 2º do 
artigo 2º da lei municipal 
nº 2.215.

Os professores da rede mu-
nicipal terão a bolsa conce-
dida para as especializações 
no montante do valor inte-
gral pago pelo funcionário, 
desde que o curso escolhido 
viabilize avanço na educação 
municipal, com destaque à 
atuação na sala de aula.

O funcionário público terá 
até o dia 15 de janeiro de 
cada ano para a manifesta-
ção de interesse na bolsa, 
além de apresentar pedido 
de renovação semestralmen-
te na secretaria de Adminis-
tração.
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Vereador responde na Polícia e Câmara após 
denúncia de assédio a estagiária em Lorena
Estagiária relata abordagens com frases referentes ao seu corpo e pedidos de Silvio Rogério; citados 
em depoimento de denunciante começam a ser ouvidos pela Delegacia Seccional de Guaratinguetá

A denúncia da estudante de 
jornalismo Ana Carolina Ferrei-
ra, 28 anos, de assédio contra 
o vereador Silvio Rogerio dos 
Santos (DEM), movimentou a 
Câmara de Lorena e tomou 
conta das discussões na cida-
de. A jovem, que atua como 
estagiária de comunicação 
no Legislativo, fez um boletim 
de ocorrência contra o parla-
mentar e espera também por 
decisão da comissão de ética 
sobre o caso. Ao Jornal Atos, 
ela detalhou a abordagem do 
acusado.

Carolina trabalha há cinco 
meses na Câmara, auxiliando 
a equipe de comunicação. En-
tre as atribuições, fazer fotos 
dos vereadores durante os 
trabalhos. Foi nesta tarefa que, 
como contou à reportagem, a 
estagiária teria começado a ser 
importunada. 

Ela disse que não conhecia 
o vereador, nem tinha infor-
mações dele, mas logo nos 
primeiros dias de trabalho 
teve problemas com Silvio. 
“Desde o começo, quando 
entrei, ele sempre teve essas, 
‘brincadeirinhas’. Nos primei-
ros momentos, eu ignorava. 
Eram coisas como ficar falando 
que eu era muito bonita, esses 
comentários, que já não são 
necessários. No segundo mês já 
começou a querer me oferecer 
carona. Ficava na porta espe-
rando eu sair, insistentemente, 
mesmo sabendo que minha 
mãe vinha me buscar. Essas 
coisas aumentaram e os termos 
mudaram. Ele passava do meu 
lado e falava ‘porque você não 
senta no meu colo?’”, contou.

A estagiária relatou que ao 
abordar o vereador para fazer 
fotos da sessão, recebia respos-
tas como “só se você me der um 
beijo”. “Quando eu respondi um 
‘o que isso, Silvio!’, ele dizia que 
não ia fazer a foto e virava o 
rosto, ou ficava ‘fazendo caras’, 
‘fazendo bico’. Chegava a falar 
para eu sentar no colo dele 
para fazermos fotos juntos”.

Ainda segundo a versão da 
jovem, frases como “você é 
muito gostosa, é muito bonita”, 
eram ditas em frente a outras 
pessoas durante as sessões. 
“Quando estava fazendo as fo-
tos da sessão e ele estava perto, 
ficava fazendo comentários 
tipo ‘nossa que delícia, como 
sua bunda é linda’.  Coisas bem 
nojentas”.

A estagiária chegou a pedir 

Francisco Assis
Gabriel Mota
Lorena

para um amigo se poderia 
fazer as fotos do vereador no 
lugar dela. Ela revelou também 
que algumas pessoas tentaram 
defender contra a situação. 
“Mas tem essa coisa de hie-
rarquia né. Ele é um vereador 
e a gente só funcionário. As 
vezes ele passava perto no 
corredor ou na porta da nossa 
sala de trabalho e vinha com 
piadinhas, sorrisinhos”.

Com a situação, Ana Carolina 
disse que tentou ficar mais 
afastada, mas ainda enfrentava 
a abordagem de Silvio Rogério. 
“Tentava ficar em outro am-
biente, ficar longe. Mas teve 
esse dia (11 de julho) que a coi-
sa ‘transbordou’. Estava parada 
em uma porta da sala de som, 
ele parou do meu lado e me 
chamou para fazer uma foto. 
Disse ‘vamos fazer uma foto 
bem juntinho, bem coladinho. 
Aí eu perdi a estribeira. Disse 
pra ele ‘cara, me deixa em paz!’  
e saí, no que outro vereador 
viu e perguntou o que estava 
acontecendo. Eu contei tudo e 
disse que não aguentava mais. 
Eles disseram que iam reportar 
à presidência”, contou. “Não sei 
o que aconteceu, se alguém 
falou para o Silvio o que iria 
acontecer. Ao passar numa 
catraca, ele veio me abordar. 
Veio me questionar desde 
quando ele fazia isso que cha-
ma de ‘brincadeirinhas’ e eu 
disse que era desde quando 
entrei, que muita gente viu. 
Aí ele disse, gritando, que era 
mentira, que era calúnia. Foi 
quando algumas pessoas me 
tiraram dali. Depois disso, não 
vi ele mais”.

A discussão aconteceu nos 
bastidores da sessão da Câ-
mara daquele dia. Em seguida, 
a jovem foi à Delegacia de 
Lorena fazer um boletim de 
ocorrências. O processo foi 
encaminhado para a Delegacia 
Seccional de Guaratinguetá, 
que tem a atribuição de casos 
envolvendo agentes políticos.

“As investigações já estão 
correndo, sem juízo precipi-
tado”, destacou o delegado 
Francisco Sannini, responsável 
pelo inquérito. Pessoas cita-
das no depoimento da jovem 
começaram a ser ouvidas em 
Guaratinguetá, nesta sexta-
-feira (22).

Cobranças - Um grupo 
composto por mulheres e 
homens, encabeçado pela 
Frente Feminista de Lorena e 
por representantes do Partido 
dos Trabalhadores em níveis 
municipal e regional protestou 
na Câmara durante a sessão 

da última segunda-feira (18).
A coordenadora da Frente 

Feminista de Lorena, Rosa-
na Moreira, destacou que a 
principal reivindicação é por 
um processo esclarecedor. 
“Quando ocorre um fato dessa 
natureza, não fere só uma mu-
lher, fere todo um corpo social. 
Precisamos romper com essa 
cultura do patriarcado que co-
locou a mulher nessa condição 
de objetificação de seus corpos 
e de suas mentes” protestou 
Rosana, que chegou a entrar 
em contato com o presidente 
da Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD) e a vereadora Wanessa 
Andrea (Cidadania). “É um 
fato que teve uma repercussão 
grande e vai trazer um elemen-
to pedagógico para a sociedade 
repensar essa abordagem que 
se faz que muitas vezes fica 
escondida. A gente espera que 
o vereador não seja escondido 
na sala do presidente, que já se 
posicionou que vai dar todos os 
encaminhamentos à Comissão 
de Ética”, afirmou a coordena-
dora do movimento. “A gente 
acredita e confia que a Câmara 
vai fazer o encaminhamento re-
gular, que isso não vai ‘dar em 
pizza’, porque tem que apurar 
mesmo e, se houver indício ou 
ficar comprovado que o fato 
ocorreu, seguindo os trâmites 
regulares, que haja a cassação 
desse vereador. Nós não vamos 
abrir mão”.

O presidente da Câmara 
revelou que está acompa-
nhando a situação e que foram 
abertos dois procedimentos. “O 
primeiro pela própria denun-
ciante, pedindo apuração da 
Câmara, outro procedimento, 
provocado pela Seccional de 
Guaratinguetá. Vereadores e 
funcionários serão ouvidos. 
Agora, politicamente, diante 
das duas denúncias, dia 18, fiz 
a comunicação de que encami-
nhei para a Comissão de Ética. 
O vereador está trabalhando 
até que fique comprovado essa 
situação toda”.

Já o presidente da Comis-
são de Ética, Bruno Camargo 
(DEM), aguarda a avaliação 
dos relatores. O grupo, que 
também é formado por 
Adilson Sampaio (PODE) 
e Fábio Matos (Cidadania) 
tem 15 dias para apresen-

tar um relatório sobre a 
denúncia. “Além disso, a 
gente vai acompanhar o 
que está sendo feito pela 
Delegacia Seccional, que vai 
nos ajudar muito também 
nesses pareceres", destacou 
Camargo.

O vereador acusado foi 
procurado pela reportagem 
do Jornal Atos, mas Silvio 
Rogério Santos disse que 
tomará conhecimento dos 
detalhes do processo antes 
de se pronunciar. Ele garan-
tiu que é inocente.

Grupo Frente Feminista de Lorena participa de protesto durante sessão na Câmara, que cobrou medidas da Casa após denúncia de assédio


