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Salvo na Câmara, Mota
responde por fraude e
associação criminosa

Foto: Arquivo Atos

Vereadores rejeitam parecer do TCE que aponta irregularidades de 2019;
processo sobre contrato cita peculato e crime de responsabilidade
A Câmara de Cachoeira
Paulista rejeitou, por 9 a 4, o
parecer do TCE (Tribunal de
Contas do Estado) que aponta
irregularidades nas contas do
ex-prefeito Edson Mota (PR),
referentes ao ano de 2019. Entre as irregularidades listadas

pelo Tribunal de Contas estão
a falta de plano de contingência orçamentária, abertura de
créditos extraordinários (sem
que houvesse estimativa sobre
o equilíbrio orçamentário e financeiro), falta de pagamentos
do FGTS (Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço), superação
do limite de despesa com
pagamento dos funcionários
no último quadrimestre do
exercício e gasto em excesso
com combustíveis. Segundo
o TCE, o Município também
descumpriu o piso nacional

do magistério público da
educação básica, pré-escola,
anos iniciais e anos finais.
O site da Prefeitura não
disponibilizava perguntas e
respostas mais frequentes
da sociedade.
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Edson Mota, que responde por denúncias em contrato com o Isec

Foto: Arquivo Atos

Guará concede
área para obra
social depois de
sim na Câmara
A Câmara de Guaratinguetá
segue com o cronograma
de regularizações de áreas
públicas. Em agosto do ano
passado, o primeiro imóvel
a ser contemplado com o
direito real de uso foi o da
igreja Assembleia de Deus,
localizada no bairro do Campo
do Galvão.

Moradores das Chácaras
Pedro Leme, em Roseira,
estão cobrando da Prefeitura a regularização da área.
Recentemente, foi colocada
uma placa no local alertando
sobre a situação.
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Lorena conclui saneamento para
núcleo no Parque das Rodovias
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Com 120 vagas,
Cruzeiro tem
mutirão para
castrar animais
Buscando conter o aumento
de cães e gatos abandonados
pelas ruas de Cruzeiro, a Prefeitura confirmou na terça-feira
(16) que promoverá um novo
mutirão de castração. Com
120 vagas disponíveis, a ação
de controle populacional de
animais terá suas inscrições
abertas na próxima semana.
Segundo a atual gestão municipal, do prefeito Thales Gabriel
Fonseca (PSD), o mutirão contemplará apenas cães e gatos
de moradores de Cruzeiro
registrados no CadÚnico (Cadastro Único)

O prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini, vistoria obra em área regularizada do Parque das Rodovias
Foto: Marcelo A dos Santos

Com foco em inovar e dar
mais um passo em direção à
“Cidade Inteligente”, o prefeito
de Pindamonhangaba, Isael
Domingues (PL), anunciou,
na última semana, o projeto
que deve tornar a iluminação
pública em 100% LED. A iniciativa contempla ainda “postes
inteligentes”.
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Três cidades
da região são
alvos de série
de golpes

A Prefeitura de Lorena
está finalizando a implantação do saneamento básico
para 249 imóveis, em área
recentemente regularizada
no bairro do Parque das
Rodovias, que ainda não
possuíam o benefício. A

Feira livre de Aparecida é alvo de pedido para construção de cobertura: ação tem custo de R$ 3 milhões

Aparecida tem previsão de iniciar criação
da cobertura de feira livre no próximo ano
Uma reunião entre o Contur (Conselho de Turismo)
e a Prefeitura de Aparecida
discutiu o projeto para a
implantação da cobertura
da feira livre, localizada
na avenida Monumental. A

obra será feita em quatro
etapas, e a primeira tem
previsão de início em 2023.
De acordo com o secretário
de Obras, Ricardo Silva, a
primeira fase a ser realizada
tem programação próximo à

rodoviária, com pelo menos
123 metros de extensão. Já
a segunda, será a continuidade até chegar na avenida
Júlio Prestes, na região
central da cidade.
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estrutura e o projeto de
saneamento foram feitos
pela Sabesp, a pedido do
prefeito Sylvio Ballerini
(PSDB), e contaram com
verba de R$ 1,1 milhão do
Governo do Estado.
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Pinda avança na regularização
fundiária e entrega mais de
duzentos títulos para famílais
que moram em Moreira César
Avançando nas medidas
de regularização fundiária, o
prefeito de Pindamonhangaba,
Isael Domingues (PL), entregou,
recentemente, 241 novos títulos de regularização fundiária
para os moradores da Vila São
Benedito, em Moreira César.
De acordo com a Prefeitura, a
população local aguardava a
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Isael anuncia
nova iluminação
com 100%
LED para Pinda

Moradores do
Pedro Leme
pedem por
regularização

documentação há cerca de cinquenta anos. A medida faz com
que os moradores se tornem
de maneira efetiva donos dos
próprios imóveis, pois os títulos
são de propriedade e posse. De
acordo com a Prefeitura, 112
deles são de interesse específico e 119, social.
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Cidades relatam desabastecimento
de medicamentos na saúde pública
Secretários municipais de
dez cidades do Vale do Paraíba
e Serra da Mantiqueira assinaram uma nota em conjunto
informando sobre falta de medicamentos que tem ocorrido
com frequência nas cidades ao
longo deste ano. A nota traz as
assinaturas de Pindamonhangaba, Taubaté, Lagoinha, Nati-

vidade da Serra, Redenção da
Serra, São Luiz do Paraitinga,
Tremembé, Santo Antônio do
Pinhal, São Bento do Sapucaí
e Campos do Jordão. A nota
tem cunho informativo e traz
como objetivo esclarecimentos aos moradores dos dez
municípios.
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COMPRA CERTA
New Creta

Preocupando autoridades
em Segurança e moradores
da região, três cidades registraram ações de golpistas
nesta semana. Em Ubatuba
os criminosos anunciaram na
internet um falso concurso
público. Já em Lorena e Guará,
eles se passaram por servidores municipais para enganar
comerciantes.
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Política a conta-gotas...
“O Brasil sustenta
democracia com
maioria dependente de ajuda estatal”
José Casado, jornalista
AUXÍLIO EMERGENCIAL E
DEMOCRACIA
A fome é um flagelo para um país!
No nosso país a fome avança rapidamente.
Em levantamentos recentes atualmente temos 33.1 milhões de
pessoas sem ter o que comer diariamente.
O espantoso, em 2020, este contingente era a metade.
Portanto, em dois anos, acrescentamos no mapa da fome 14 milhões
de pessoas a mais.
O flagelo retorna e 58% dos lares
brasileiros são atingidos.
A fome em nosso país sempre foi
um assunto recorrente.
O médico, pensador, pernambucano, Josué de Castro, em 1946,
elaborou um levantamento sobre a
fome no país.
Utilizando de métodos geográficos
produziu o primeiro mapa da fome
no país.
A “Geografia da Fome” um clássico da literatura social e econômica.
Nos idos de 1930 até 1973, Josué
de Castro, foi uma destas figuras
marcantes de cientista com uma influência na vida nacional e grande

emergencial, mas a extinção da
fome exige profundas reformas na
economia.
Durante o período de 2003 e 2015,
o governo usufruiu das benesses do Plano Real e o “boom” da
exportação para a China, construiu
políticas de inclusão social, sem as
reformas estruturais e necessárias,
para o desenvolvimento do país.
A fome voltou aos olhares da sociedade durante a pandemia e o desvio
das verbas para complementar a
renda desviadas para as campanhas
políticas.
Nas eleições municipais de 2020 o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
indicou que cerca de 64 mil beneficiários do auxílio emergencial
estavam entre os doadores de
campanha do primeiro turno das
eleições municipais.
Voltamos para o mapa da fome
mundial!
Atualmente dos 100 eleitores que
irão às urnas, 40 dependem da
ajuda do governo para sobreviver
(representam 86 milhões de pessoas registradas no Cadastro Único).
Na representação demográfica do
país quer dizer que 40% da popu-

A “Geografia da Fome” um
clássico da literatura social
e econômica.
projeção internacional.
A fome e a miséria, entre nós, afirmava Josué de Castro é resultado
de uma cruel e injusta distribuição
de renda, poder e propriedade,
provocando um abismo entre ricos
e pobres.
Seria preciso entender a complexa
geografia das injustiças e outro
modelo de desenvolvimento para
o país.
Josué de Castro, faleceu em 1973,
em Paris, exilado que fora pela
revolução de 1964.
Na cena política brasileira, após o
advento da Constituição Federal
de 1988, as pressões políticas para
a mudança do texto constitucional sobre a alegação que o país se
tornava ingovernável.
O ex-presidente Sarney era o arauto deste vaticínio.
De governo e governo a nossa
Constituição, para criar um ambiente de governabilidade (?) sofreu e vem sofrendo alterações que
a torna numa colcha de retalhos.
A nossa Constituição já foi alterada
(26 vezes), mais que a Constituição americana de duzentos anos e,
entre onze países democráticos.
O festival de PEC´s (inconstitucionais) que a sociedade assistiu
para atender o auxílio emergencial
contra a fome é real.
O programa Bolsa Família com
dezoito anos foi extinto.
O atendimento à fome pode ser

lação depende financeiramente do
governo de plantão.
No mapa eleitoral representa 55%
dos eleitores.
Uma nação que fará em setembro
duzentos anos de independência
política e econômica se transformou em uma nação em que mais da
metade dos eleitores dependem da
ajuda do governo para fazer a sua
economia girar.
Que democracia é esta?
Dos 27 estados nacionais em 13 há
mais gente vivendo das transferências de dinheiro público, através de
programas sociais, do que do trabalho formal, com carteira assinada.
Maranhão, Bahia, Pará, Ceará e
Pernambuco tem mais beneficiários dos programas sociais do que
emprego formal e mobilizam a
economia destes estados.
Os estados de Roraima, Amapá,
Acre e Pará mais da metade da população vive dos programas sociais
do governo.
Que democracia é esta?
É evidente que os efeitos já estão
refletindo nas pesquisas de voto
com a diminuição da diferença
entre os dois candidatos com maior
pontuação.
Por outro lado, o Banco Central
aumentando a taxa de juros para
conter a inflação diante da quantidade de recursos financeiros que
são lançados no mercado.
É o moderno voto de cabresto!

Fez que foi, mas...
...não foi. Comentários na Praça
Conselheiro são de que o ex-prefeito
de Guaratinguetá, Francisco Carlos,
empurrou o grupo tucano para o
Republicanos, porém, permaneceu
no PSDB para o apagar das luzes
no pós-eleição de 2 de outubro. Vai
que a coisa vira...
Jogada ensaiada
A participação do médico, Dr
Edson Riccomi na disputa eleitoral por Guaratinguetá demonstrou
muito mais que a intenção de ser
deputado. Entre os politiqueiros da
Praça, Riccomi é mais um disputando os resultados das urnas de 2 de
outubro para viabilizar a corrida à
Prefeitura. Segundo a boca-pequena, neste cabo de guerra está Regis
Yasumura, Arilson Santos e também
o Cabo Samuel.
Nova versão
Faltando 783 dias para as eleições municipais, prefeituráveis de
Lorena não fogem à regra, diante do
mercado político que observa tudo.
Marietta Bartelega, em sua nova
versão, tem sido vista da ‘missa
das 8h’ ao pagode ‘das 18h’ em um
só dia, do campeonato de futebol
da tarde nos bairros aos embalos
da noite; Fabio Marcondes, aos
sábados, passa pelo bar do Sanhaço
às 10h, mas às 11h já está a postos
em seu gabinete móvel no Mercado
Municipal e, durante os dias úteis,
protocola ações no MP; Major Lescura, agora empresário em Taubaté,
não tira os pés de Lorena, ouvindo
pessoas e chamando a atenção para
2024; Fábio Longuinho faz ronda
no Centro da cidade, passa pelos
bairros e pelos olhos de um exército
de taxistas, observa o movimento
eleitoral para agir ou avançar no
“tempo certo”. Já o prefeito Sylvio
Ballerini filtra a movimentação e
admite a possibilidade de um diálogo futuro com Marietta Bartelega,
como uma possível vice para definir
sua reeleição.
Guerra dos farrapos
Um segundo time de políticos,
com ares de prefeituráveis, também
está se movimentando diretamente
como candidatos agora em 2 de
outubro ou em apoio a deputados
em busca da reeleição. Uma tarefa
nestes 43 dias para tentar a sorte em
2024. Falam de Cel. Quintino, professor Munduruku a federal nesta
temporada, como também Bosco
Automóveis e Fernando Henrique,
somados com diversos apoiadores
a parlamentares de outras regiões.
Nesse elenco, fala-se de Maurinho
Fradique, Rita Marton, Adilson
Sampaio, alguém dos ‘Vaguinhos’
e, entre outros, o Padre Robertinho;
estes, a prefeito ou vice...
Tá dominado
Ao que tudo indica, a liderança
do prefeito Sylvio Ballerini no
Legislativo não está tendo muito o
que fazer em termos de defesa dos
interesses do Executivo. Pelo que
se ouviu nos corredores da municipalidade, o presidente da Câmara,
Fabio Longuinho, tem se reunido
todos os dias de sessões com o prefeito e tratado pessoalmente o que
é importante e necessário. Chega na
hora da sessão, bingo! Nem parece
que tem líder no pedaço...
Aberração da semana
As considerações do vereador
Max, na tribuna da Câmara de
Cachoeira, durante votação contra
o parecer do Tribunal de Contas e
favor de Edson Mota foi no mínimo inusitada. Primeiro, dizendo-se
homem honesto, depois dizendo
o mesmo dos coleguinhas da motolândia. Como bem disse aquele
frequentador da Padaria do Jorgi-

nho: “Já que ninguém declara que
a trupe é honesta, ele mesmo fala."
Perguntem ao Aurélio!!!"
Jogo duplo
Na calada da noite, vereadores
interessados em prolongar o mandato de presidente da Câmara de
Cachoeira, de um para dois anos,
conseguiram até tramitar e apresentar o projeto para leitura, na última
sessão, à revelia dos contrários. A
única situação que não previam é
que a colega Adriana Vieira, com
apoio de mais quatro votantes,
apresentaria uma emenda para fazer
valer a nova normativa, somente na
próxima legislatura. E agora Léo!?!?
Mais rápido que um raio
Bastou o prefeito Piriquito desconfiar que a Justiça iria ‘derrubá-lo do poleiro’ com a história
de procrastinar a exoneração dos
servidores sem ensino superior da
Prefeitura de Aparecida, que ele
resolveu ‘iniciar a degola’ antes
mesmo da Câmara votar seu projeto de prorrogação do prazo. As
penalidades previam, além de multa
diária, mais um enquadramento de
improbidade administrativa, seguida de desobediência.
Sorte & lógica
É voz corrente entre os políticos
de Pindamonhangaba que a sorte e
a lógica estão lançadas para as eleições de 2 de outubro. Contando com
a sorte e, concorrendo contra 10
postulantes na cidade, tem aquele
candidato ‘sanguessuga’ metalúrgico, que sonha um dia chegar perto
dos cofres municipais. Questão
de lógica: a análise e a conclusão
de todos os candidatos com CEP
no município é que nenhum tem
chance real de escapar da linha de
corte partidária, estimada em 80 mil
votos. Resumindo, ‘nenhum deles’.
E por falar em Pinda...
...o ditado é certo: “certifique o
tamanho do seu próprio rabo, antes
de puxar os alheios!” Perguntem
ao vereador Magrão, quem sabe ele
tenha informações, esclarecimentos
ou até mesmo explicações sobre a

suspeita de cobrança de propina de
uma entidade hospitalar na cidade.
Com a palavra, o homem que escreve no blog...
Nem tudo que brilha...
...é ouro! Já que o tom da conversa em Pinda segue na base da
filosofia coloquial, o título desta
nota faz jus a Isael Domingues.
Comenta-se na banca do Mercadão,
que o prefeito sabe detectar um
oportunista a quilômetros de distância, portanto sabe muito bem quem
é quem na ‘fila do pão’, ou seja,
entre ‘as personas’ que encostaram
em sua administração apenas para
usufruir do seu índice de aprovação
– tanto de governo como pessoal –
medido nas últimas pesquisas. O
que escapa da observação de Isael,
barra no ‘olho vivo’ do vice, Ricardo Piorino!
Rezando para o presidente
A passagem do prefeito Antônio
Mineiro por Brasília, esta semana,
rendeu para Cachoeira. Acompanhou de perto a finalização do
termo de referência para licitação
da reforma da Estação Ferroviária,
tratou com investidores para estudar uma usina de lixo na cidade,
descobriu a existência de 12,5 km
de fibra ótica – ao custo de R$ 1,5
milhão – enterrada literalmente no
município e pior, esquecida desde
a saga do ex-prefeito João Luiz. A
visita foi tão boa, que Mineiro foi
escolhido entre 400 prefeitos para
rezar pessoalmente para o presidente Bolsonaro.
Linhas cruzadas
Não faltaram pessoas para se
assustarem com o tom ‘ácido’ no
pronunciamento do presidente da
Câmara de Guará, Arilson Santos,
alfinetando o prefeito Marcus Soliva, na sessão desta quarta-feira. Pelo
que se ouviu no plenário do Legislativo, a maioria concluiu que as críticas foram uma espécie de recado ao
chefe do Executivo, provavelmente
por linhas cruzadas, ou seja, alguns
assessores e agregados do Palácio
de Vidro atravessando assuntos e
conversas de ‘gente grande’...

O que de bom vai, volta para fazer a diferença
Nascido em Guaratinguetá, com família numerosa na região, Neto Bota
desceu a Serra com destino a Caraguatatuba, onde ingressou na vida pública. Foram várias funções de
gestão, inclusive com dois
mandatos de vereador – sendo
que para o último, foi o mais
votado na história do Litoral
Norte. Neto tem concentrado
muito apoio para sua candidatura a deputado estadual sendo
uma das promessas de votos
para representar...
Neto Bota, em passagem pela redação do Jornal Atos;
participação especial no Política a conta-gotas

Revendo amigos, fortalecendo a campanha
O deputado federal Samuel Moreira, sempre com sua participação marcante
nas cidades da região, visitou os amigos e apoiadores nesta sexta-feira, com
passagem 'quase que obrigatória' no cafezinho mais politizado do Vale, e agora, Litoral
Norte. Samuel nem precisou
lembrar os milhões em recursos que destinou às prefeituras
e entidades sociais nos últimos
anos, aproveitando a visita
apenas para alinhavar apoios
para 2 de outubro.
O prefeito de Cachoeira Paulista, Antonio Mineiro,
Eder Billota e o deputado federal Samuel Moreira

O que já provou que deu certo, os eleitores repetem
No primeiro dia oficial da campanha eleitoral, o deputado Carlos Sampaio,
com Marietta Bartelega, numa participação especial do Política a conta-gotas,
confirmou que articula com o
Estado a liberação dos R$ 18
milhões – já liberados pelo
governador – à Santa Casa de
Lorena, para ampliar atendimentos e saldar pendências.
Sampaio lembrou que ao longo
dos últimos 4 anos, conseguiu
destinar de R$ 12 milhões em
recursos para cidade.
O deputado federal Carlos Sampaio em visita a região,
priorizou um cafezinho na redação na redação do Atos
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Salvo pela Câmara, Edson Mota responde por
associação criminosa e fraude em Cachoeira
Vereadores rejeitam parecer do Tribunal de Contas do Estado que questionou irregularidades do ex-prefeito
em 2019; processo sobre contrato feito com o Isec aponta, ainda, peculato e crime de responsabilidade
Foto: Reprodução

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira Paulista rejeitou, por 9 a 4, o
parecer do TCE (Tribunal de
Contas do Estado) que apontava irregularidades nas contas
do ex-prefeito Edson Mota (PR),
referentes ao ano de 2019. A
sessão foi realizada na terça-feira (16).
Entre as irregularidades
listadas pelo Tribunal de Contas estão a falta de plano de
contingência orçamentária,
abertura de créditos extraordinários (sem que houvesse
estimativa sobre o equilíbrio
orçamentário e financeiro),
falta de pagamentos do FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço), superação do limite
de despesa com pagamento dos
funcionários no último quadrimestre do exercício e gasto em
excesso com combustíveis.
Segundo o TCE, o Município
também descumpriu o piso
nacional do magistério público

Edson Mota, que conseguiu aprovação das contas de 2019 na Câmara, mesmo após apontamentos do TCE

da educação básica, pré-escola,
anos iniciais e anos finais. O site
da Prefeitura não disponibilizava perguntas e respostas mais
frequentes da sociedade.
Apesar dos apontamentos,
a votação favorável à Mota

voltou a salvar a saúde pública
do ex-prefeito. Entre as contas
com indicações do Tribunal, em
maio deste ano, o Legislativo já
havia derrubado parecer técnico contra as contas do ex-chefe
do Executivo referentes ao

exercício de 2018. Foram dez
votos para derrubar o laudo,
contra três.
No relatório, o TCE elenca o déficit de 12,37% no
ano analisado, equivalente a
R$10.383.212,22. Outro ponto

é a superação do teto de gastos
com pessoal. Com o limite em
54% da RCL (Receita Corrente
Líquida), o Município atingiu
os 56,27%.
Ação – Além da série de
questionamentos em suas
contas durante o governo em
Cachoeira, Edson Mota é réu
em uma ação penal que trata
de associação criminosa, fraude à licitação, peculato e crime
de responsabilidade. Segundo
o Ministério Público Federal,
em 10 de outubro de 2017 a
Prefeitura contratou a organização social Isec (Instituto de
Saúde, Educação e Comércio)
com o objetivo de “gerenciar,
operacionalizar e executar as
ações de Assistência Integral
à Saúde da população voltadas
a Atenção Básica da Saúde da
Família e programas Nasf, Caps
1, Farmácia Municipal, Prad,
Caasi, Ambulatório Municipal
de Especialidades Médicas
e Centro de Especialidades
Odontológicas”.
O valor do contrato era de
R$ 7,6 milhões, com vigência

inicial de 24 meses. De acordo
com a ação, a contratação não
foi feita “observando o caráter
competitivo que se espera das
contratações públicas. E, mediante a utilização de pessoas
jurídicas interpostas (testas de
ferro), com a emissão de notas
fiscais de serviços não prestados, foram pagos irregularmente R$ 982 mil à empresa
nos anos de 2017 e 2018”.
Em janeiro de 2017, a empresa passou também a gerir
a Santa Casa de Cachoeira
Paulista. Nessa época, segundo
o MPF, foi criada uma empresa
de fachada para emissão de
notas falsas para a OAS. “Assim,
boa parte dos recursos públicos que deveriam ser aplicados
na efetiva prestação de serviço
de saúde pública era desviada,
por atuação da organização criminosa, para gerar indevidos
lucros aos denunciados”.
Além do ex-prefeito Edson
Mota, mais cinco pessoas ligadas ao Instituto de Saúde,
Educação e Comércio são réus
nessa ação.

Pindamonhangaba avança na regularização fundiária
e entrega mais de duzentos títulos em Moreira César

Moradores da Vila São Benedito são contemplados com legalização; Isael pretende expandir ação para mais locais
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Avançando nas medidas
de regularização fundiária,
o prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues (PL),
entregou, recentemente, 241
novos títulos de regularização
fundiária para os moradores
da Vila São Benedito, em Moreira César. De acordo com a
Prefeitura, a população local
aguardava a documentação há
cerca de cinquenta anos.
A medida faz com que os moradores se tornem de maneira
efetiva donos dos próprios
imóveis, pois os títulos são de
propriedade e posse. De acordo
com dados da Prefeitura, 112

deles são de interesse específico e 119 social. A ação integra
o programa “Meu Bairro é
Legal”, que busca regularização
fundiária. O projeto é visto
como o maior programa de
regularização de Pindamonhangaba e já atingiu mais de
quarenta bairros. A medida
ocorre por meio de três frentes
de trabalho: Governo do Estado,
Itesp (Fundação Instituto de
Terras do Estado de São Paulo)
e também pelo departamento
de Regularização Fundiária.
A secretaria de Habitação
estima que mais de trezentos
imóveis sejam regularizados
até o fim ano, numa segunda
fase do projeto. Estes não conseguiram ser contemplados
neste primeiro montante pois

houve falta de documentação.
“São mais de cinquenta anos
de espera da população por
esses títulos do bairro. O ato
valoriza os imóveis e garante
segurança jurídica. A equipe
da Habitação e do Itesp, está
de parabéns pelo empenho
nesta questão fundamental
para o município”, ressaltou o
Domingues.
Anteriormente, os moradores
dos bairros Castolira, Jardim
Princesa e Nova Esperança
também receberam as documentações. Segundo a Prefeitura, as dúvidas sobre o processo
de regularização podem ser
sanadas na sede da secretaria
de Habitação, que fica à rua
Doutor Monteiro de Godoy, nº
445, no Bosque.

Foto: Bruna Silva

O prefeito de Pinda, Isael Domingues, durante evento de entrega de escrituras no distrito de Moreira César

Cidades relatam desabastecimento de medicamentos na saúde pública
Dez prefeituras assinam nota conjunta para explicar problema e cobram assistência do Governo; Pinda destaca atraso continuo
Da Redação
RMVale

Secretários municipais
de dez cidades do Vale do
Paraíba e Serra da Mantiqueira assinaram uma nota
em conjunto informando
sobre falta de medicamentos que têm ocorrido com
frequência nas cidades ao
longo deste ano. A nota traz
as assinaturas de Pindamonhangaba, Taubaté, Lagoinha, Natividade da Serra,
Redenção da Serra, São Luiz
do Paraitinga, Tremembé,
Santo Antônio do Pinhal,
São Bento do Sapucaí e
Campos do Jordão.
A nota tem cunho informativo e traz como objetivo
esclarecimentos aos moradores dos dez municípios.
“Destacamos que a situação
não é falta de planejamento ou desorganização de
trabalho dos municípios,
e sim reflexo do desabastecimento nas farmácias e
dispensários por conta das
circunstâncias e conjuntura
nacional", cita o trecho do
documento divulgado neste
mês.
Em Pindamonhangaba,
a secretaria municipal de
Saúde confirmou desabas-

tecimento parcial de medicamentos que são distribuídos à população. Alguns
remédios estão em falta e
outros sofrem com atraso
na reposição. O município
recebe remessas com tempo
de entrega prolongado, o
que gera demora para repor
os medicamentos.
Amoxilina, carvedilol, setralina, clobazam, cefalexina, complexo vitamínico,
morfina, levitracetam e
prednisona são alguns dos
medicamentos que estão
em falta ou com atraso na
recomposição ao município.
Outros 18 medicamentos
também foram listados
entre os que estão em desabastecimento parcial ou
total. Em Taubaté são 14
medicamentos nessa situação.
O problema acontece, de
acordo com os municípios,
ao longo deste ano e causa,
além do baixo estoque, o
atraso do recebimento de
novos envios. Os medicamentos têm como destino
as farmácias municipais ou
a distribuição, que normalmente é feita nos postos
de saúde, de acordo com a
necessidade dos moradores.
A situação relatada pelos
municípios do Vale do Paraí-

Foto: Reprodução

Prateleiras vazias vira imagem corriqueira em postos e hospitais da rede pública; prefeituras cobram atenção

ba é reflexo de um problema
que atinge regiões de todo
o país. Segundo o Conselho
Nacional de Saúde, há risco
de desabastecimento. O
CNS emitiu um comunicado
alertando sobre esse perigo,
após ter feito uma pesquisa
com farmácias, hospitais e
clínicas de cidades brasileiras e ter constatado que
mais de 49% dos estabelecimentos pesquisados têm
encontrado dificuldades
para compra de insumos
ou medicamentos. As solicitações para entrega de
remédios, em alguns casos,
levam mais de trinta dias.
O Ministério da Saúde,
responsável pelo envio dos
medicamentos aos municípios, foi procurado pela
reportagem do Jornal Atos,
mas não se manifestou sobre o tema até o fechamento
desta edição.
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Isael anuncia iluminação 100% LED para Pinda
Projeto deve trocar mais de vinte mil luminárias na cidade, que deve receber também “postes inteligentes”
Foto: Bruna Silva

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com foco em inovar e dar
mais um passo em direção
à “Cidade Inteligente”, o
prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues (PL),
anunciou, na última semana,
o projeto que deve tornar
a iluminação pública em
100% LED. A iniciativa contempla ainda “postes inteligentes”.
O trabalho deve substituir
mais de 23 mil lâmpadas
convencionais do município
por LED. Conforme o projeto, serão três luminárias,
as convencionais para ruas
e avenidas, as decorativas
para parques e praças e as
de formato refletores para
campos e quadras de esportes. A cidade deve receber

também iluminação colorida
para monumentos e prédios
históricos.
“Pindamonhangaba caminha a passos largos para o
futuro, é a transformação da
cidade. Hoje, temos uma expectativa muito grande em
relação a este projeto, em
pouco meses, até o fim do
ano, já teremos a realidade
com melhorias nos nossos
indicadores, com ruas do
centro e dos bairros mais
iluminadas e mais seguras
para o comércio, para a casa
das pessoas, nas praças,
quadras, LED para todos.
Isso é pensar no futuro, em
modernidade, é fazer gestão
para o cidadão, é melhorar a
qualidade de vida”, enfatizou
o chefe do Executivo.
Todo o trabalho será desempenhado pela Ilumitech,
empresa vencedora do certa-

Evento em Pindamonhangaba anunciou o projeto para tornar a iluminação pública em 100% LED

me licitatório. A expectativa
é que a troca das lâmpadas
ocorra em até seis meses.
Por outro lado, o contrato
municipal é de cinco anos,
e a empresa deve realizar
o georreferenciamento,
etiquetamento dos postes e
troca de relés, luminárias e
braços de iluminação pública. É esperado que alteração
gere também economia.
O Município estima que
haja queda de 60% na conta de energia elétrica, o
que equivale a R$ 330 mil
mensais. Outra novidade do
projeto são os postes inteligentes que contarão não
somente com iluminação
pública, mas também com
câmeras de monitoramento,
ponto de WI-FI, telas informativas, botão de pânico e
também antenas para sinal
5G de internet.

Com 120 vagas, Cruzeiro tem mutirão para castrar animais
Ação contempla apenas cães e gatos de famílias carentes; cidade totaliza quase mil pets operados neste ano
Da Redação
Cruzeiro

Buscando conter o aumento
de cães e gatos abandonados pelas ruas de Cruzeiro,
a Prefeitura confirmou na
terça-feira (16) que promoverá
um novo mutirão de castração.
Com 120 vagas disponíveis, a
ação de controle populacional
de animais terá suas inscrições
abertas na próxima semana.
Segundo a atual gestão
municipal, do prefeito Thales
Gabriel Fonseca (PSD), o mutirão contemplará apenas cães
e gatos de moradores de Cruzeiro registrados no CadÚnico
(Cadastro Único), ferramenta
do Governo Federal que reúne
dados de famílias carentes e
facilita o acesso a benefícios
sociais.

Podendo solicitar a castração de até dois animais, os
donos devem comparecer, entre as próximas quarta (24) e
sexta-feira (26) à sede do Cean
(Centro de Apoio ao Animal),
que fica na rodovia Deputado
Nesralla Rubez, nº 2.760, no
bairro Vila Juvenal. Na ocasião,
o morador deve apresentar o
comprovante de endereço, RG,
CPF e o CadÚnico atualizado.
De acordo com a Prefeitura,
a previsão é de que o mutirão
seja realizado no início de
setembro. A direção do Cean
entrará em contato com os
donos informando as datas
em que deverão levar os pets
até à unidade.
Além de revelar que desde
o início deste ano foram castrados 967 animais na cidade,
a assessora de Direção do
Cean, Ana Cláudia Ribeiro,

Foto: Divulgação Cean

apontou os benefícios que o
procedimento traz aos cães
e gatos. “A castração é um
processo indolor que previne
não apenas a reprodução,
mas também o aparecimento de diversos problemas
de saúde como tumores de
mama e cistos ovarianos
em fêmeas, e o aumento da
próstata em machos. Indicada
por veterinários, a operação
também reduz o risco de contaminações, melhora o comportamento dos bichinhos e
aumenta suas expectativas
de vida”.
A assessora explicou que só
serão submetidos à castração
os animais que tiverem entre
seis meses e oito anos de idade. Para que possam ser operados, os cães precisam pesar
no máximo trinta quilos, e os
gatos, sete quilos.

Cirurgia de castração em Cruzeiro, que abriu 120 vagas para campanha de controle populacional de animais

(12) 99148-2196
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Conselho Tutelar denuncia aluguel de
crianças para mendicância em Aparecida

Grupo de ciganas é flagrado sedando meninos e meninas; fiscalização registra oito casos em dois dias
Foto: Divulgação

Andréa Moroni
Aparecida

Um grupo de ciganas foi denunciado por alugar crianças
para praticar a mendicância
na região central de Aparecida.
No mês de julho, o Conselho
Tutelar da cidade registrou
19 ocorrências nesse sentido
e, somente no primeiro fim de
semana de agosto, foram oito
registros.
A prática seria maior durante os finais de semana, quando
o município recebe um número grande de turistas em busca
do Santuário Nacional e outros
pontos turísticos-religiosos.
A coordenadora do Conselho Tutelar de Aparecida,
Manuela Figueira, explicou
que as ciganas vêm de cidades de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e do interior de São
Paulo para pedir dinheiro
aos romeiros e moradores da

Mulher carrega criança de colo pela feira de Aparecida; grupo é flagrado por ação de conselheiros tutelares

cidade, nos finais de semana.
“Essas mulheres vendem panos de prato, balas e sempre
estão com uma criança nos
braços. Algumas delas são
filhos mesmo, mas outras são
crianças alugadas de parentes
nas cidades onde moram ou
de famílias carentes aqui da
região, como Potim”.
Quando essas pessoas são
abordadas pelos agentes da
Prefeitura ou pelos conselheiros tutelares, elas fogem
para evitar o flagrante. “Nesse
final de semana nós fizemos o
registro de oito ocorrências na
praça Benedito Meirelles e na
feira livre, na região central.
Temos uma dificuldade porque os companheiros dessas
ciganas acabam tentando intimidar o agente ou conselheiro
para evitar a abordagem”,
informou Manuela.
Para dar a impressão de
que a criança está doente e
incentivar a doação de esmola,

a coordenadora disse que as
ciganas ministram medicamento nessas crianças. “Elas
costumam dar dramin para
elas, assim ficam sonolentas e
com semblante doente”.
Segundo o artigo 18 do
ECA (Estatuto da Criança e
do Adolescente), “é dever de
todos velar pela dignidade
da criança e do adolescente,
pondo-os a salvo de qualquer
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor”, ou seja, usar
uma criança para praticar
mendicância é crime, e o ato
deve ser denunciado para a
polícia ou para o Conselho
Tutelar.
Manuela pediu para que
visitantes e moradores de
Aparecida denunciem caso vejam essas ciganas pela cidade.
“Essa situação é muito preocupante, por isso, precisamos que
as pessoas denunciem. Nosso
telefone é o (12) 3105-4111”.

Piquete disponibiliza internet gratuita em prédios públicos
Unidades de Saúde estão entre os locais contemplados; Prefeitura estuda ampliar número de pontos com sinal aberto
Foto: Arquivo Atos

O prefeito Rominho, que liberou internet a moradores em áreas públicos
Andréa Moroni
Potim

A Prefeitura de Piquete
promoveu no último fim de
semana a implantação de
pontos gratuitos de cone-

xão wi-fi em sete espaços
públicos. Um dos principais
objetivos da iniciativa municipal é facilitar o acesso da
população à internet, em
casos de emergência.
Além da rodoviária e da
sede do Executivo, morado-

Prefeitura de Potim cadastra
famílias em área ambiental
Andréa Moroni
Potim

A pedido do Ministério Público, a Prefeitura de Potim
está cadastrando as famílias
que moram em áreas de
preservação ambiental, nos
bairros Frei Galvão e Morada
dos Marques. A intenção é
retirar os moradores e levá-los para moradias doadas
pelo Município.
No bairro Frei Galvão,
apenas os moradores da rua
João de Paula estão em área
considerada de preservação
ambiental. “A área citada no
bairro Frei Galvão apresenta
risco de inundação, é muito
próxima ao leito do rio”,

explicou a prefeita Érica
Soler (PL).
A assistência social da
Prefeitura está visitando as
casas e montando um cadastro. “Mas essas famílias
só serão retiradas quando
tivermos novas moradias
para acomodá-los”.
O cadastramento tem previsão de término até o final
do mês.
Segundo a prefeita, por
estar em processo de análise,
tanto no bairro Morada dos
Marques quanto no Bairro
Frei Galvão ainda não há o
número exato de residências
atingidas. “A desocupação e
o fornecimento de nova moradia ainda estão sob análise
da administração”.

res e visitantes de Piquete
contam, desde a última
sexta-feira (12), com a rede
aberta de wi-fi na Unidade
de Pronto Atendimento e
nas quatro ESF's (Estratégia
Saúde da Família) da cidade.
De acordo com o Município,
a ação foi viabilizada através de um investimento de
pouco mais de R$ 4 mil.
O prefeito de Piquete,
Rômulo Kazimierz, o Rominho (PSDB), revelou os
fatores que motivaram a
realização da melhoria. “A
disponibilização gratuita
de wi-fi estava prevista em
nosso plano de governo. Já
que recentemente houve a
licitação para a contratação de uma operadora de
fornecimento de internet à
Prefeitura, aproveitamos a
oportunidade para incluir
esses outros pontos da cidade, que julgamos essenciais”, destacou o prefeito.
“Agora, os moradores que

precisarem de internet em
um momento importante,
como o de necessidade de
envio de uma mensagem de
dentro do hospital, estarão
amparados”.
Segundo o secretário de
Governo de Piquete, Álvaro
Masulck, o Executivo es-

tuda estender a ação para
outros espaços públicos. “A
nossa ideia é levar essa iniciativa adiante, sendo que
a Praça da Bandeira é um
dos locais que deverão ser
contemplados. Comandada
pelo prefeito Rominho, essa
ação é muito benéfica à

população, que em caso de
emergência pode usar a internet gratuita em diversos
pontos do município. Aliás,
inúmeros moradores estão
elogiando essa melhoria
e nos dando feedbacks
(retorno) extremamente
positivos”.

6

20 DE AGOSTO DE 2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 - PROCESSO 400/2022
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 equipamentos de
odontologia, que do dia 22 de agosto de 2022 a 14 de setembro 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 14 de setembro 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
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 388/2022-SUP;
5906/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição de compressa de gaze, em caráter emergencial, para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS VALLE MED LTDA
EPP - CNPJ/MF Nº: 19.805.900/0001-34
DATA DA ASSINATURA: 19/08/2022.
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 395/2022-SUP;
6806/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição de fonte para manutenção de computador para atender as
necessidades da Secretaria de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: NET COMPUTADORES EIRELI - CNPJ/MF Nº: 02.465.944/0001-60
DATA DA ASSINATURA: 19/08/2022.
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 398/2022-SUP;
6549/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição de ferramenta para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP - CNPJ/MF Nº: 05.776.592/0001-51
DATA DA ASSINATURA: 19/08/2022.
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 399/2022-SUP;
6246/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na contratação de empresa para fornecimento de café da manhã para os
profissionais da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: M. A. DA SILVA CAVALCA ME - CNPJ/MF Nº: 31.968.973/0001-42
DATA DA ASSINATURA: 19/08/2022.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHEÇO E RATIFICO com base no §1º do Art. 14 da Lei nº 11.947/09
e Resoluções da FNDE relativas ao PNAE, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente
ao Processo nº 267/2022-SUP; 2728/2022-GPRO, cujo objeto consiste na aquisição
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para
o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – PNAE, onde teve os
seguintes vencedores:
ASSOCIAÇÃO MINHOCA PARCEIRO AGROECOLÓGICOS, CNPJ sob o nº
31.150.232/0001-50, no valor de R$ 37.846,45 (Trinta e sete mil oitocentos e quarenta e
seis reais e quarenta e cinco centavos)
AMANDA CASSIA BRAGA DA SILVA, CPF sob o nº 410.650.968-79, no valor de R$
39.983,70 (Trinta e nove mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
JOSE NICACIO PEREIRA FILHO, CPF sob o nº 024.435.418-94, no valor de R$ 38.195,20
(Trinta e oito mil cento e noventa e cinco reais e vinte centavos)
NATHALIA LOBATO DE ANDRADE, CPF sob o nº 370.838.198-07, no valor de R$
38.912,00 (Trinta e oito mil novecentos e doze reais)
MARCOS VINICIUS RODRIGUES SANT’ANA, CPF sob o nº 336.840.648-58, no valor
de R$ 39.973,50 (Trinta e nove mil novecentos setenta e três reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura: 18/08/2022
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Instituto Família Futsal,
inscrita no CNPJ n.º 22.667.644/0001-70, por meio da Secretaria de Esportes, Juventude
e Lazer, celebram o Termo Aditivo 01 que fica acrescido o valor de R$ 25.500,00 (vinte e
cinco mil e quinhentos reais) a fim de possibilitar o aluguel de quadra e o pagamento de
taxa de arbitragem para os jogos do Campeonato Estadual de Futsal 2022 – Categoria
de Base – Série A2, conforme Plano de Trabalho retificado em anexo. Data da assinatura:
19/08/2022.

Cidades da região são
alvos de série de golpes

Falsos fiscais cobram dinheiro de comerciantes em Guaratinguetá
e Lorena; golpistas divulgam concurso público “fake” em Ubatuba
Da Redação
RMVale

Causando preocupação nas
autoridades em Segurança
e moradores da região, três
cidades registraram a ação
de golpistas nesta semana.
Enquanto em Ubatuba os criminosos anunciaram na internet
um falso concurso público, em
Lorena e Guaratinguetá eles se
passaram por servidores municipais para tentarem enganar
comerciantes.
Através de uma nota publicada na tarde da última
terça-feira (16) em sua página
na rede social Facebook, a
Prefeitura de Guaratinguetá foi
a primeira a emitir um comunicado revelando a atuação dos
golpistas. Segundo o Executivo,
dois comerciantes relataram
que receberam ligações de um
homem que afirmava trabalhar
no setor de Fiscalização da Pre-

feitura, que os alertou que os
estabelecimentos haviam sido
denunciados por irregularidades. Na sequência, o impostor
cobrava o pagamento de uma
determina quantia de dinheiro,
via pix, para não realizar uma
vistoria no local e a consequente aplicação de multas.
Apesar dos empresários
não terem caído no golpe,
o comunicado da Prefeitura
traz uma série de orientações de segurança, sendo as
principais as que esclarecem
que as infrações municipais
são cobradas exclusivamente
através de boletos bancários
e que os servidores não fazem
propostas financeiras em troca
da suspensão da fiscalização.
Em Lorena, a Prefeitura
publicou um alerta na tarde
da quarta-feira (17) em sua
página no Facebook explicando que um criminoso, que
finge ser fiscal da Vigilância
Sanitária, tentou enganar dois

comerciantes da cidade. Semelhante a abordagem feita aos
empresários de Guaratinguetá,
o homem, que se identificou
como Antônio Carlos Fragoso, cobrava uma propina de
R$600, que deveria ser paga
via pix, em troca de livrar o
estabelecimento de uma severa
inspeção.
Além de apontar as incoerências no discurso do falsário,
a agente de saneamento da
Vigilância Sanitária de Lorena,
Luciane Alexandre de Oliveira,
indicou os procedimentos que
os comerciantes devem adotar
ao suspeitarem que estão
diante de golpistas. “De forma
alguma a Vigilância comunica com antecedência que irá
promover uma fiscalização.
No ato da vistoria, os agentes
passam orientações por escrito
e estipulam um prazo para
adequações, mas jamais recebem dinheiro, pois as multas
são cobradas através de boleto

bancário. Os moradores que
desconfiarem de alguma abordagem podem checar conosco
se ela é verdadeira, através do
telefone (12) 3159-3300”.
Em Ubatuba, a Prefeitura
emitiu uma nota em seu site
oficial, no fim da tarde da
última quarta-feira, informando que criminosos estavam
anunciando nas redes sociais
um falso processo seletivo que
ocorreria na cidade. As publicações mentirosas afirmavam
que o concurso público seria
destinado ao preenchimento
de cargos no Cras (Centro
de Referência em Assistência
Social).
Buscando evitar que os moradores paguem as falsas taxas
de inscrição cobradas pelos
golpistas, a nota do Executivo
ressalta que a divulgação de
concursos públicos municipais
sempre é realizada em canais
oficiais, como o site e a página
da Prefeitura no Facebook.

Águas Piquete investe em tecnologia
para contribuir e agilizar os serviços
Monitoramento remoto e uso do geofone auxiliam na redução de desperdícios
Da Redação
Piquete

Investir em processos tecnológicos é uma realidade em
diversas frentes de trabalho,
entre elas, o saneamento. Em
Piquete, a companhia responsável pelo abastecimento da
cidade tem utilizado de recursos modernos para otimizar a
gestão e distribuição da água.
De acordo com a diretora
operacional da Águas Piquete,

empresa do Grupo Iguá, Mirian
Guillen, o uso de novas tecnologias permitiu atingir índices
muito satisfatórios com relação
ao desperdício de água.
“Em junho do ano passado
atingimos um índice de 9,59%
com relação a perdas de água
em nosso sistema. Levando em
consideração que, segundo o
Trata Brasil, em todo território nacional, esse percentual
equivale a 39,2%, acredito que
estamos no caminho certo em
Piquete”, disse Guillen.

Para contribuir e manter os
números positivos, a empresa
utiliza um aparelho chamado
geofone, que consegue identificar vazamentos nas ruas do
município. Geralmente, o uso
desse equipamento é realizado
à noite, pois ruídos mais constantes no período diurno, como,
por exemplo, a passagem de
veículos na via, interferem na
detecção dos vazamentos.
Além, disso, a Águas Piquete
realiza o monitoramento digital e remoto dos reservatórios

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO: RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2022
CONVITE Nº 07/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Silveiras-SP, vem
tornar público o resultado da fase de habilitação da Convite nº 07/2022 cujo objeto é a
"Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção da
rede elétrica dos prédios da Administração e da Iluminação Pública no perímetro Urbano
e Rural do município de Silveiras". Empresas habilitadas: NORBERTO JOSE DO CARMO
11487051808, CNPJ nº 12.682.551/0001-61; HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA LTDA,
CNPJ nº 30.087.081/0001-70 e VALLE ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ
nº 17.361.033/0001-60. A empresa NORBERTO JOSE DO CARMO 11487051808, CNPJ
nº 12.682.551/0001-61 apresentou restrição na comprovação da regularidade fiscal da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União,
assim, fica assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização
da documentação conforme § 1º, Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 com as alterações
dada pela Lei Complementar nº 155/2016. Os "Envelopes nº 02 - Proposta" permanecem
lacrados. Fica aberto o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, conforme artigo 109 da Lei
8.666/93, referente à Fase de Habilitação. Os autos da Carta Convite permanecerão com
vista franqueada aos interessados, sito a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52,
Centro, em Silveiras/SP, durante o expediente normal do órgão licitante.
A Comissão Permanente de Licitação comunica que se transcorrido "in albis" o prazo
para a apresentação das contrarrazões/impugnações pelos licitantes, mencionado no
parágrafo anterior, fica designado o dia 25/08/2022 às 9h para a Sessão de abertura dos
"Envelope nº 02 – Proposta", ficando desde já, convocados os licitantes habilitados. Caso
haja a interposição de recursos no prazo supra, oportunamente será marcada nova data
para Sessão Pública de abertura dos "Envelope de 02 – Proposta".
Silveiras, 19 de agosto de 2022.
Celso Quintino de Araújo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 045/2019
CONVITE Nº 09/2019
CONTRATO Nº 23/2019
TERMO ADITIVO Nº 05
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras/SP. Contratada: Maria Cilene Simões da Silva
Siqueira 16746081877. CNPJ nº 29.564.496/0001-08. Objeto: Contratação de empresa
especializada para a locação de veículo, com motorista, para o transporte de pacientes
em tratamento em outros municípios. Aditamento: alterar a vigência do Contrato com o
aditamento de 12 (doze) meses do mesmo, na conformidade do subitem 4.1 da Cláusula
Quarta. Data da Assinatura: 15/08/2022. Vigência: De 27/08/2022 a 27/08/2023.
Silveiras, 19 de agosto de 2022.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA
RESOLUÇÃO N° 11, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.
DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO
CIDADÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

para auxiliar na distribuição
da água. “A utilização desse
método possibilita identificar
em tempo real qualquer falha
na rede, como por exemplo,
vazamentos e variação na
pressão. Além de garantir
maior eficiência nos serviços
operacionais, o método assegura a qualidade na produção e
entrega do recurso, fatores que
influenciam de forma direta e
positiva no dia a dia da população e na conservação do meio
ambiente.” finaliza Guillen.
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Lorena conclui saneamento
para o Parque das Rodovias
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Moradores do bairro Pedro
Leme cobram regularização
da Prefeitura de Roseira
Foto: Reprodução

Espaço de 14 mil metros recebe pavimentação com verba do Estado
Foto: Arquivo Atos

Andréa Moroni
Lorena

A Prefeitura de Lorena está
finalizando a implantação do
saneamento básico para 249
imóveis, em área recentemente regularizada no bairro do
Parque das Rodovias, que
ainda não possuíam o benefício. A estrutura e o projeto de
saneamento foram feitos pela
Sabesp, a pedido do prefeito
Sylvio Ballerini (PSDB), e contaram com verba de R$ 1,1
milhão do Governo do Estado.
“Nos concluímos a parte
que estava faltando dentro do
programa Cidade Legal, do
governo Estadual”, informou
a secretária de Obras e Planejamento Urbano, Rosana Reis.
Após a conclusão da ligação
de água nos 249 imóveis, a
Sabesp promoverá a conexão
das moradias à rede de esgoto.
As famílias de baixa renda poderão solicitar a isenção deste
serviço. “Agora, as famílias
precisam pedir a ligação da
água e do esgoto para que o
serviço seja concluído”, destacou Rosana.
A próxima obra no bairro
será a pavimentação de um trecho de 14.731 m². “Assim que
a Sabesp concluir as ligações

Ballerini vistoria obra em área regularizada do Parque das Rodovias

de água e de esgoto, abriremos
o processo licitatório para a
contratação da empresa que
será responsável pelo calçamento desse ponto do Parque

das Rodovias. A colocação de
bloquetes em toda essa região
contará com um investimento
municipal de aproximadamente R$ 3,5 milhões”.

Histórico – Próximo às margens da rodovia Presidente
Dutra, o terreno de 55.061
m² no Parque das Rodovias
começou a ser ocupado por
famílias carentes em 2005. Já
que foram erguidas de forma
clandestina, o que impossibilitava a atuação da Sabesp,
as moradias não contam com
saneamento básico. Como
alternativa, os moradores, que
até então não tinham sequer as
escrituras dos imóveis, recorreram às construções de fossas e
de poços artesianos.
Buscando uma solução para
a falta de infraestrutura no
trecho, o ex-prefeito, Fábio
Marcondes (sem partido),
solicitou em 2013 o apoio do
Governo do Estado. Apesar
de certa lentidão, o pedido foi
atendido em 2019 através da
celebração de um convênio
com o programa Cidade Legal,
que garantiu a regularização
do local.
Já em 21 dezembro de 2020,
o antigo governo municipal
promoveu a entrega das trinta
primeiras certidões de propriedade de imóveis. O restante
das escrituras foi entregue aos
moradores apenas em 15 de
outubro do ano passado, já na
gestão de Ballerini.

Rua do bairro Pedro Leme, que cobra por regularização em Roseira
Andréa Moroni
Roseira

Moradores do bairro das
Chácaras Pedro Leme, em
Roseira, estão cobrando da
Prefeitura a regularização
da área. Recentemente, foi
colocada uma placa no local
alertando que as pessoas
que residem no local estão
irregulares. A região tem
cerca de duzentas propriedades.
A placa preocupa os moradores, principalmente
aqueles que possuem empreendimentos imobiliários
no local. O assunto foi pauta
na última reunião do Conselho Comunitário dos Direitos
Civis de Roseira. Segundo o

presidente do Conselho, Edson Chagas, a regularização
do bairro é urgente e estava
entre as promessas de campanha do atual prefeito.
O prefeito de Roseira, Fernando Augusto de Siqueira
(PL), informou que a placa
foi colocada no bairro por
determinação do Ministério
Público. “O loteamento é irregular e é preciso regularizar a
área, e nós vamos fazer isso.
Os moradores de lá carecem
de várias melhorias, como
asfalto, água e esgoto”.
Siqueira contou que, na
próxima semana, novas ações
devem ser feitas no local. “O
projeto de água e esgoto feito
pela Sabesp já está pronto,
e quando for possível, será
implantado”.

Prefeitura de Guaratinguetá concede área pública
para obra social depois de aprovação na Câmara,

Projeto do Executivo, aprovado nesta semana, permite Direito Real de Uso à sede da Casa Puríssimo Coração de Maria
Foto: Fabiana Cugolo

A Casa Betânia de Guaratinguetá; uma das entidades atendidas por nova regra aprovada na Câmara

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá
segue com o cronograma de regularizações de áreas públicas.
Em agosto do ano passado, o
primeiro imóvel a ser contemplado com o direito real de
uso foi o da igreja Assembleia
de Deus, localizada no bairro
do Campo do Galvão. Desta
vez, os vereadores aprovaram
por unanimidade a concessão
à Casa Puríssimo Coração de
Maria, também conhecida
como Casa Betânia.
A obra social, localizada no
bairro da Cohab, faz parte da
Rede Salesiana Brasil de Ação
Social e trabalha com a convivência e fortalecimento de
vínculos, atendendo crianças

e adolescentes de 6 a 15 anos.
As concessões a imóveis públicos são possíveis na cidade
por meio do projeto de autoria
do vereador Marcio Almeida
(PSC) e coautoria dos ex-vereadores Marcelo Coutinho, o
Celão (PSD) e Luizão da ‘Casa
de Ração’ (PSC), que permite
a regularização, por parte da
Prefeitura, de imóveis localizados em áreas verdes ou institucionais, como obras sociais
ocupadas por organizações
religiosas para a realização de
suas atividades.
A implantação de uma nova
lei municipal que auxiliasse o
processo de regularização destas áreas se fez necessária devido à Constituição Federal, que a
partir do ano de 1988 proibiu
que estados e munícipios cedessem terrenos públicos a

instituições de todos os credos.
Imóveis cedidos há décadas
por gestões anteriores, como
entidades sociais, associações
de bairro, indústrias e templos
religiosos são utilizados a título
de comodato, e o prazo do
empréstimo de alguns desses
locais está vencido.
Em 2011, o Ministério Público solicitou à Prefeitura que as
áreas fossem regularizadas ou
retomadas pelo Município. Ainda necessitando de aprovação,
dois projetos de direito real de
uso entraram em pauta nesta
semana na Câmara de Guaratinguetá: a concessão de área
pública às escolas de sambas
Unidos da Tamandaré e Mocidade Alegre do Pedregulho.
A previsão é de que ambos os
projetos voltem à discussão na
próxima semana.

Cobertura da feira livre em Aparecida deve começar no ano que vem
Primeira parte do projeto tem custo previsto de R$ 3 milhões, com recursos encaminhados pelo Estado por meio do Dade
Foto: Marcelo A dos Santos

Andréa Moroni
Aparecida

Uma reunião entre o Contur (Conselho de Turismo)
e a Prefeitura de Aparecida
discutiu o projeto para a
cobertura da feira livre,
localizada na avenida Monumental. A obra será feita em
quatro etapas, e a primeira
tem previsão de início em
2023.
De acordo com o secretário de Obras, Ricardo Silva, a
primeira fase a ser realizada
tem programação próximo à
rodoviária, com pelo menos
123 metros de extensão. Já a
segunda, será a continuidade
até chegar na avenida Júlio
Prestes, na região central
da cidade.
A primeira etapa tem previsão de valor em torno de
R$ 3 milhões. Desse valor,
aproximadamente R$ 2,7
milhões serão recursos do
Estado por meio do Dade
(Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento das
Estâncias). “O processo está

Feira livre de Aparecida, que é alvo de pedido para construção de cobertura ação tem custro de R$ 3 milhões

em análise técnica, para aí
sim ser assinado o convênio
para investimento”.
Segundo o secretário de
Obras, a cobertura está

prevista apenas para a área
da feira e não compreende
os acessos de emergência
que ficam às margens das
calçadas das edificações.

O projeto atende a um antigo pedido de feirantes da cidade, solicitações que ganham
força no período de fortes
chuvas, a partir de outubro.
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