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Cruzeiro lança Fila Zero para reduzir 
espera por consultas médicas na rede
Primeiras especialidades oferecidas são oftalmologia e cardiologia; 1,5 mil estão à espera de atendimento

A secretaria de Saúde de 
Cruzeiro lançou na sexta-
-feira (2) o programa Fila 
Zero. O objetivo é zerar 
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a demanda reprimida de 
esperas em várias especia-
lidades médicas ofertadas 
no município, que foram se 
acumulando devido ao pe-
ríodo de pandemia, quando 
houve diminuição de aten-
dimentos.

O recém-inaugurado prédio do AME de Cruzeiro, aposta da secretaria da Saúde para reduz tempo de espera por atendimentos entre pacientes da rede pública municipal

Foto: Divulgação PMC

A iniciativa foi testada por 
dois finais de semana, com 
a realização de mutirões de 
consultas de oftalmologia. 
Depois de uma análise cri-
teriosa, a pasta definiu que 
o projeto será realizado com 
mais frequência, atendendo 

outras especialidades.
O programa inclui agora 

a especialidade de cardiolo-
gia. Serão 75 consultas em 
sistema de mutirão realiza-
do todas as sextas feiras de 
setembro, totalizando 375 
atendimentos. Somando-se 

às duzentas consultas de 
rotina, serão 575 pessoas 
passando pelo especialista.

Os mutirões e atendimen-
tos diários são realizados 
no AME (Ambulatório Mu-
nicipal de Especialidades). 
Devido aos dois anos de pan-

demia, com diminuição de 
atendimento e redução de 
equipe de trabalho, muitas 
consultas ficaram reprimi-
das. Dados da secretaria de 
Saúde apontam para cerca 
de 1,5 mil pacientes à espe-
ra de atendimento.

Nos dois primeiros muti-
rões pilotos, na área de of-
talmologia, a rede municipal 
atendeu 378 pessoas, sendo 
208 consultas no primeiro 
fim de semana e 170 no 
segundo.

A secretaria de Saúde 
de Cruzeiro afirma ainda, 
que além da cardiologia, 
a oftalmologia deve ser 
ofertada nesse sistema ao 
longo de setembro. Todos 
os pacientes com consulta 
marcada serão previamente 
comunicados. A pasta lem-
bra, porém, que os pacientes 
que são chamados para o 
mutirão são aqueles que já 
possuem consulta agendada 
e estão na fila a espera pelo 
atendimento.

Consultas – Os mutirões 
serão realizados à medi-
da que os estudos da se-
cretaria de Saúde forem 
concluídos em cada uma 
das especialidades. Neste 
primeiro momento, a pasta 
vai trabalhar sob a demanda 
reprimida em oftalmologia e 
cardiologia. Posteriormente, 
com novas análises, abrirá 
também para outras espe-
cialidades médicas.

Prefeitura de Pinda registra 55 novos acidentes 
com escorpiões e acende alerta de risco à saúde

Acendendo o alerta, a 
secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba identificou 
55 casos de acidentes envol-
vendo escorpiões no último 
mês. O dado acompanha a 
elevação na incidência em 
todo o estado de São Paulo, 
que triplicou nos últimos 
anos.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a Vigilância Epidemioló-
gica tem buscado controlar 
o número de notificações, 
além de reforçar medidas 
preventivas e de conscien-
tização da população. Até 
o início de agosto foram 55 
notificações, enquanto no 
último ano foram 101, 115 
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em 2020, 132 em 2019 e 
149 em 2018.

Segundo o chefe de Divisão 
de Zoonoses, Ricardo Cos-
ta Manso, a busca ativa de 
escorpiões é feita em áreas 
infestadas ou que houve aci-
dentes. “Estamos entrando 
agora num período crítico 
em que a série histórica das 
avaliações epidemiológicas 
demonstra que os níveis de 
infestação começam a se ele-
var no mês de julho, época de 
reprodução, com pico maior 
de ocorrências de acidentes 
no mês de novembro”, alertou.

Para evitar que o vetor 
apareça, a orientação do Mu-
nicípio é acondicionar o lixo 
em sacos plásticos para evitar 
moscas e baratas que servem 
de alimentos aos escorpiões, 
assim como manter jardim, 

Orientação é manter terrenos limpos e acondicionar lixos em sacos fechados para combater o aparecimento de vetores

Escorpiões têm tirado o sono de moradores de Pindamonhangaba nos priemiros meses deste ano
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quintais e terrenos limpos, 
evitando acúmulo de folhas 
ou entulhos.

As autoridades municipais 
ressaltaram ainda que em 
caso de picada, o local deve 
ser limpo com água e sabão, 
aplicar compressa morna 
para alívio da dor e buscar 
atendimento médico rapida-
mente, principalmente em 
incidentes que envolvem 
crianças. “Em caso de acidente 
com criança, a orientação 
é que seja encaminhada ao 
Pronto Socorro, ponto es-
tratégico que mantém soro 
antiescorpiônico, assim como 
outros soros de tratamento a 
acidentes com animais peço-
nhentos. Esse atendimento 
tem que ser realizado com a 
máxima urgência possível”, 
finalizou Manso.
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O prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior (MDB), sancio-
nou as leis de novo piso salarial 
para os agentes de saúde e 
de zoonoses do município. O 
aumento ultrapassou a casa 
dos R$ 700.

De acordo com o Município, 
as propostas determinam que 
o vencimento inicial dos dois 
cargos na secretaria de Saúde 
não poderá ser inferior a dois 
salários mínimos, o que re-
presenta cerca de R$ 2,4 mil. 
Dessa forma, a lei sancionada 
por Junior eleva o piso salarial 
dos agentes comunitários de 
saúde de R$ 1.704,49 para R$ 
2.460,44. Além disso, a deter-
minação iguala o pagamento 
inicial dos agentes de zoonoses 
ao piso salarial dos agentes 
comunitários de saúde. Ante-
riormente, os trabalhadores de 
controle do zoonoses recebiam 
cerca de R$1,3 mil para o início 
de carreira.

“Para cumprir o que de-
termina a EC 120/2022 e 
tendo como base a tabela de 
vencimentos da Prefeitura 
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de Caraguatatuba, o valor do 
vencimento inicial a ser pago 
aos agentes comunitários de 
saúde e de zoonoses será de R$ 
2.460,44 mensais, correspon-
dente ao nível salarial N-49”, 
assegurou o prefeito.

Ambos os projetos tiveram 
trâmite de urgência e foram 
aprovados na sessão de Câma-
ra do último dia 23.

RMVale – Ainda em junho 
deste ano, outras cidades da 
RMVale passaram a reajustar 

o pagamento dos trabalha-
dores deste setor. Em Pinda-
monhangaba, o prefeito Isael 
Domingues (PL) usou as redes 
sociais para comunicar aos 
trabalhadores a adequação 
salarial. “A gente fica muito feliz 
por estar podendo ajudar parte 
da família servidor (público)”, 
finalizou. Domingues ressaltou 
ainda que os agentes recebe-
riam os valores retroativos de 5 
de maio, data em que a emenda 
foi acrescentada à Constituição.

Aguilar Júnior sanciona 
novo reajuste salarial de 
funcionários de saúde
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Isael Domingues expande atendimento 
com novo Ambulatório de Saúde Mental
Espaço, que iniciou atividades, busca atender casos graves e persistentes de transtornos psicológicos 

Expandindo as ações de 
saúde, o prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), inaugurou, no último 
dia 26, o Ambulatório de 
Saúde Mental, ao lado do CEM 
(Centro de Especialidades 
Médicas). A unidade atenderá 
pacientes vindos da rede de 
atenção básica.

O objetivo do espaço é 
oferecer atendimento aos 
moradores, além de ofertar 
acompanhamento clínico 
e reinserir os usuários aos 
ambientes de convívio social, 
como o trabalho, assim como 
fortalecer os vínculos familia-
res e estimular o exercício dos 
direitos civis.

A secretária de Saúde, Ana 
Claudia Macedo, explicou que 
a unidade é essencial para 
o tratamento de casos leves 
de saúde mental. Segundo 
ela, os pacientes atendidos 
virão encaminhados pelas 
Unidades Básicas de Saúde 
e posteriormente voltarão a 
serem atendidos nos próprios 
bairros como continuidade 
dos tratamentos. O Ambula-
tório de Saúde Mental está 
localizado estrategicamente 
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próximo ao Pronto Socorro, 
pois caso haja a necessidade, 
os pacientes poderão ser 
atendidos rapidamente. A 
rede de saúde conta com 
técnicas terapêuticas como 
musicoterapia, dança circular 
e arteterapia. 

A inauguração reuniu auto-
ridades do município como o 
presidente da Câmara José 
Carlos Gomes, o Cal (Repu-
blicanos), além de secretários 
municipais. O novo espaço 
dialoga com o cenário atual. 
Segundo a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) mais de 18 
milhões de brasileiros sofrem 
de ansiedade, fazendo com 
que o Brasil se torne o “país 
mais ansioso do mundo”.

O prefeito destacou que a 
saúde é um tema amplo e prio-
ridade em seu governo, uma 
vez que a criação de ambientes 
para o “desestresse da rotina 
diária” é essencial para a popu-
lação. Ele lembrou ainda que o 
cenário foi explicitado durante 
o período mais intenso da pan-
demia da Covid-19, ao longo 
das restrições de circulação, 
e enfatizou que é a missão do 
governo municipal. “A nossa 
meta é aumentar o Índice de 
Desenvolvimento Humano 
da nossa cidade para que 
as pessoas vivam com mais 

O prefeito Isael Domingues participa de evento de inauguração no ambulatório mental criado para procedimento na rede municipal de Pinda

qualidade de vida”, ressaltou 
o prefeito.

O próximo passo do Muni-
cípio dentro desta pauta é a 
inauguração do Complexo de 

Saúde Mental Infanto-Juvenil, 
abrigando a nova sede do Caps 
(Centros de Atenção Psicosso-
cial) infantil e o Ambulatório 
de Saúde Mental Infanto-Ju-

venil, prevista para acontecer 
em setembro deste ano. 

Com a inauguração, o novo 
Ambulatório de Saúde Mental 
iniciou suas atividades na se-

gunda-feira, dia 29. A unidade 
está localizada à rua Frederico 
Machado, no bairro São Bene-
dito, próxima à Santa Casa de 
Misericórdia.
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Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909

Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 

multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Voyage, 
1.6, ano 2010. Ape-
nas 43.000km roda-
do. Completo! Vidro 
elétrico, trava, alar-
me, direção hidráu-

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 
externa) 1 copa, 1 
cozinha, 1 área ex-
terna coberta atrás 
como área de servi-
ço/lavanderia e o ba-
nheiro externo, 1 cor-
redor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 

Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191

Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira 
e 1 vaga de gara-
gem. Ar condicio-
nado e portão au-
tomatizado. Piscina 
ao ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 

pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-
lor: R$ 250.000,00. 
Telefone: (12) 98122-
9267

Caraguatatuba: Se 
tranquilidade e con-
forto é o que você 
procura, esse imóvel 
é apara você. Amplo 
apartamento de 
dois quartos, sendo 
1 suíte. Bem ilumina-
do, vista panorâmica 
do mar e das mon-
tanhas, muito bem 
venti lado. Espaço 
para instalação de ar 
condicionado. Saca-
da grande que cerca 
o apartamento intei-
ro. Andar alto. Área 
de lazer com piscina, 
churrasqueira, gra-
mado e área verde. 
Salão de jogos, ele-
vador, depósito priva-
tivo individual. 1 vaga 
na garagem não de-
marcada, coberta e 
descoberta. Valor: 
R$ 540.000,00. Te-
lefone: (11) 99380-
7665

Guaratinguetá: Ven-
de-se excelente sítio, 

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lorena. 
Telefone: (35) 98424-
9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-

Diversos
Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio, cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e 
não tem onde deixar 
seu bichinho, não 
se preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958

Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-

balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Ser-
viço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 

e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanal ista, 
psicoterapeuta. Tra-
tamos baixo autoes-
tima, falta de libido, 
empoderamento fe-
minino, autocuidado, 
autoajuda, etc. Te-
lefone: (12) 98206-
5095

Lorena: Padres Ca-
tólicos Ecomênicos, 
celebram casamen-
tos de solteiros, se-
parados e divorciado, 
com ou sem efeito 
civil. Telefone: (12) 
98181-2711

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda parte de 
rotinas de Folha de 
Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pessoal oferece esse 
serviço para você. 
Telefone: (12) 98299-
2723

nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 
density fiberboard) 
revestido com lâmina 
natural ( jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxadores. 
Valor: 2.400,00. Te-
lefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
higienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-
mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 
está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 

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

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 024/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022
TIPO: Menor preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras 
de ar e protetores para os veículos da frota municipal de Silveiras, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I.
A Prefeitura Municipal de Silveiras torna público que houve a 2ª Retificação no 
Edital do certame em tela, em razão do deferimento do pedido de esclarecimento 
e retificação da empresa LAURO PEREIRA GARCIA 35388649857, CNPJ nº 
22.173.770/0001-79 representado contra a municipalidade. Reabre-se o prazo 
inicialmente estabelecido conforme disposto no § 4º do artigo 21 da Lei 8666/93. 
DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
22/09/2022, às 14:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante 
para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de 
Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados 
em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, 
no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário 
aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio 
Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos 
interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.
br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 08 de setembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 038/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022
OBJETO: Aquisição de um veículo utilitário, tipo pick-up, zero quilômetro, cabine 
dupla, ano de fabricação e modelo não inferiores a 2022, conforme descrição 
constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE 
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 21/09/2022, às 14:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser 
entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada 
a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O 
EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 08 de setembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 039/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de um veículo automotor, tipo Caminhão Basculante, 
zero quilômetro, ano de fabricação e modelo não inferiores a 2022, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 22/09/2022, às 09:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser 
entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada 
a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O 
EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 08 de setembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal da Saúde de Lorena 
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e de 
conformidade com a Lei nº. 141 de 13/01/2012, faz saber, que a 
Secretaria Municipal da Saúde de Lorena realizará Audiência Pública 
para prestação de contas dos serviços prestados na saúde no 2º. 
quadrimestre de 2022, no seguinte local, data e horário:
Local: Plenário da Câmara Municipal
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº. 02, Centro, Lorena/SP
Data: 29 de setembro de 2022
Horário: 10:00
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, 
participarem desta Audiência Pública.
Lorena, SP, 06 de setembro de 2022.

Adailton José Pinto
Secretário Municipal de Saúde

SUS/Lorena

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Reabertura (09/09/2022) do Chamamento Público n° 01/2021 – Gabinete 
PROC n° 2501/2021.
O município de Lorena-SP torna reaberto o presente CHAMAMENTO PÚBLICO 
01/2021, com observância da Lei Ordinária nº 3.928/2021 e do Decreto nº 
7.668/2021, para Composição do Conselho Municipal de Usuários de Serviços 
Públicos com o objetivo de regulamentar o Conselho Municipal de Usuários 
de Serviços Públicos que irá atuar juntamente com a Ouvidoria Municipal da 
Secretaria de Gabinete.
O edital, objeto do presente chamamento público poderá ser baixado no endereço 
eletrônico www.lorena.sp.gov.br e preenchido manual ou digitalmente. As cópias 
dos documentos necessários para a inscrição deverão ser enviados para o email 
ouvidoria@lorena.sp.gov.br a partir da data da publicação deste Edital até às 
17h00 de 09/10/2022. Informações através do e-mail ouvidoria@lorena.sp.gov.br

SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 - PROCESSO 433/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Registro de 
preços para aquisição de material de consumo para o laboratório de análises 
clínicas pelo período de 12 (doze) meses, que do dia 08 de setembro de 2022 a 
31 de outubro 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 31 de 
outubro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa 
de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 03/2022 PROC. Nº 449/2022. O Município de 
Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa 
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para CONSTRUÇÃO DE 
ESPAÇO SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA VILA PASSOS, a realizar-se 
às 09h30min do dia 11 de OUTUBRO de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 
Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2022
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-
75, e a OSC Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lorena – APAE, CNPJ nº 
51.785.590/0001-46, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram 
o Termo Aditivo 03, que acrescenta o valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais) ao objeto, com o 
objetivo de atender a Emenda Impositiva para 
pagamento com recursos humanos e aquisição 
de materiais de construção. Data de assinatura: 
02/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 
Nº 03 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 o 
Termo Aditivo 03, pelo qual acrescenta-se o valor 
de de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao 
objeto para pagamento de recursos humanos a fim 
de atender a Emenda Federal. O valor global do 
Termo de Colaboração passará para R$ 393.000,00 
(trezentos e noventa e três mil reais). Data de 
assinatura: 02/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 
Nº 04 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 o 
Termo Aditivo 04, pelo qual acrescenta-se o valor de 
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao objeto para 
aquisição de mobiliário a fim de atender a Emenda 
Estadual. O valor global do Termo de Colaboração 
passará para R$ 473.000,00 (quatrocentos e setenta 
e três mil reais). Data de assinatura: 02/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 127/22 - PROCESSO 386/22 SUP – 
6075/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na pesquisa de dados/informações cadastrais para 
atender as necessidades do Anexo Fiscal.
CONTRATADA: MMD MAILING INFORMAÇÕES 
CADASTRAIS LTDA CNPJ: 02.788.106/0001-27
VALOR TOTAL: R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e 
quarenta reais) - Vigência de 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PE Nº 26/2022 - PROC. Nº 323/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de canetas de alta rotação para 
atender aos Centros Odontológicos I e II, e Unidades 
de Saúde do município. VIGÊNCIA: 03 MESES.
CONTRATADA:  ATHENA COMERCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 
E HOSPITALARES EIRELI  EPP -  CNPJ: 
34.412.925/0001-61 - VENCEDORA DOS ITENS: 
01 e 03; VALOR TOTAL: R$ 15.939,10 (quinze mil 
e novecentos e trinta e nove reais e dez centavos) - 
DATA DE ASSINATURA: 08/09/22.

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 
386/2022-SUP; 6075/2022-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada 
na pesquisa de dados/informações cadastrais para 
atender as necessidades do Anexo Fiscal.
CONTRATADA: MMD MAILING INFORMAÇÕES 
CADASTRAIS LTDA, CNPJ/MF Nº: 02.788.106/0001-
27, DATA DA ASSINATURA: 08/09/2022.

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 
415/2022-SUP; 6744/2022-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau completo 
(armação e lentes) para munícipes Josilene Aparecida 
da Silva e Talita Elizabet Custódio da Silva Ferraz, 
para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde.
CONTRATADA: M.B.A. RIBEIRO OTICA LTDA, CNPJ/
MF Nº: 03.123.722/0001-21, DATA DA ASSINATURA: 
08/09/2022.

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 
426/2022-SUP; 7054/2022-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada 
em realização de exames não disponíveis no 
laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE 
LTDA EPP, CNPJ/MF Nº: 07.185.057/0001-51, DATA 
DA ASSINATURA: 08/09/2022.

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 432/2022-SUP; 7158/2022-GPRO, com 
fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, 
cujo objeto consiste na aquisição de óculos de 
grau completo (armação e lentes) para munícipe 
Mirian de Souza, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: M.B.A. RIBEIRO OTICA LTDA, 
CNPJ/MF Nº: 03.123.722/0001-21, DATA DA 
ASSINATURA: 08/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CP Nº 01/2022 - PROC. Nº 267/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica 
pública, verba FNDE/PNAE, semestre de 2022, 
descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, 
todos de acordo com a chamada pública nº 01/2022, 
o qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato, independentemente de anexação ou 
transcrição. Prazo: 12 (doze) meses.
CONTRATADA: NATHALIA LOBATO DE ANDRADE 
- CPF n.º 370.838.198-07 - VENCEDORA DO ITEM: 
03. VALOR TOTAL: R$ 38.912,00 (trinta e oito mil e 
novecentos e doze reais).
CONTRATADO: MARCOS VINÍCIOS RODRIGUES 
SANT’ANA – CPF n.º 336.840.648-58 - VENCEDOR 
DO ITEM: 17. VALOR TOTAL: R$ 39.973,50 (trinta 
e nove mil e novecentos e setenta e três reais e 
cinquenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 08/09/22.

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: LUIS F M ARRUDA RG: 571835211; 
CAROLINE R SILVA RG: 459570080; ADRIANO L A F TEIXEIRA RG: 393630225; 
RODRIGO C G CAMARGO RG: 387275836; ISADORA P S KONKOWSKI RG: 
624978746; ELIANA R A V MARTINS RG: 214395777; JOSE A C CARTAGENA 
FILHO RG: 356001787; JOAO P GONCALVES RG: 377790503; WALKIRIA L R 
MORAIS RG: 370318511; RONALDO S OLIVEIRA RG: 10108335; THIAGO O 
C NOGUEIRA RG: 449618055.
Lorena, 09 de setembro de 2022.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal



9 DE SETEMBRO DE 20224

Na tentativa de garantir 
mais segurança aos morado-
res do município, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, em par-
ceria com a Câmara, adquiriu 
um drone e novas motocicle-
tas. A medida é custeada por 
meio de emendas impositivas, 
nos valores de R$30 mil e R$ 
50 mil, dos vereadores Julinho 
Car (PODE) e Regininha (PL).

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

O montante foi o necessá-
rio para adquirir o drone e 
duas motos XRE trezentas 
cilindradas Honda. A expec-
tativa é que mais R$ 20 mil 
sejam enviados pelo parla-
mentar Gilson Nagrin (PP) 
para a aquisição de mais uma 
motocicleta. 

“Será mais um equipamen-
to importante, inédito no 
município, que irá auxiliar 
a Defesa Civil e também a 
nossa GCM (Guarda Civil Me-
tropolitana), proporcionando 

um trabalho diferenciado. 
Nosso drone, por exemplo, 
tem câmera de visão térmica 
que é uma solução segura e 
ágil para auxiliar a Defesa 
Civil em combate a queima-
das e detectar pessoas com 
a temperatura corporal em 
lugares escuros e ermos”, 
lembrou o secretário de 
Segurança Pública, Fabrício 
Pereira.

O drone que integrará o 
monitoramento municipal 
deve auxiliar nas ações in-

tegradas com a Polícia Mi-
litar. O equipamento possui 
alto-falante, além de faróis 
que podem ser conectados e 
dão comandos em atividades 
policiais. A aquisição das 
motociclistas promete cola-
borar para o patrulhamento 
da GCM. O prefeito Isael Do-
mingues (PL) destacou que os 
agentes estão cada vez mais 
equipamentos para proteger 
o patrimônio municipal, as-
sim como os moradores de 
Pindamonhangaba.

De olho nos índices criminais, Pinda reforça 
segurança com monitoramento por drone
Medida amplia estrutura para atender moradores; sistema de combate ao crime está ligado ao CSI 

Sede da CSI, parte da estrutura implantada por trabalho de segurança na cidade; Prefeitura aposta em drones

Foto: Bruna Silva

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 034/2022 - Edital nº 085/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 131/2022  
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 21 de setembro 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. 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 038/2022 - Edital nº 093/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 146/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 21 de setembro de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista - SP, 
localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 
12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 039/2022 - Edital nº 094/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 147/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 22 de setembro de 2022. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista - SP, 
localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 
12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010 
 

AVISO DE CANCELAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022 Edital nº 089/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 137/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET, PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA.  
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO do município de Cachoeira Paulista, instituída pela Portaria n° 065/2022, 
torna público para o conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL N° 
036/2022, referente ao CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET, PARA OS PREDIOS PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA; vinculado ao Processo Administrativo Nº 137/2022, em 
decorrência da constatação de improcedências de fundamental importância no processo licitatório. Ao tempo, 
que esta Comissão Permanente de Licitação informa que o objeto supracitado será realizado brevemente, a 
data será publicada respeitando a Lei 8.666/93 e Lei 10520/02. Pelo exposto, toda esta Comissão, decide pelo 
CANCELAMENTO do referido pregão. 

Cachoeira Paulista, 08 de setembro de 2022.  
MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 

 ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE 
 
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE, inscrita no CNPJ 04.702.278/0001-61, localizada na 
Rodovia Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do Socorro, em Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-010, devidamente 
representada por seu Presidente Sr. Leandro Monqueiro Leme, vem informar e convocar respectivamente que, a realização 
da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no modo virtual, de acordo com a Lei 14.309/2022. A Assembleia 
Geral Extraordinária será realizada no dia 15/09/2022 (quinta-feira), na sala Virtual de Assembleias do Sistema 
Superlógica, disponibilizado pela administradora da associação, às 9h30min, em primeira convocação, com no mínimo 
metade dos associados, ou as 10h00, com qualquer número de associados presentes e será encerrada no dia 05/10/2022 
(quarta-feira) ás 17:00hs para votar sobre o quanto segue: 
 
1) Alteração do Estatuto Social. 
 
 
O Estatuto poderá ser reformulado a qualquer momento, através de uma assembleia extraordinária especificamente convocada para 

este fim (Art.55 do Estatuto Social). Para referida alteração é necessário o quórum especial de ½ mais um dos membros da Associação 

(Art. 15 §1° do Estatuto Social) por esse motivo a Assembleia terá duração de 20 (vinte) dias. 
Os associados poderão se fazer representar por procuração, com firma reconhecida, ficando limitado a uma única procuração por 

outorgado associado. (Art. 22 do Estatuto Social). As procurações devem ser entregues na associação até o dia 21/09/2022 para que 

sejam conferidas e o acesso à plataforma de votações seja devidamente criado. 

Os Associados que não estiverem quites com as obrigações associativas estarão impedidos de participarem da assembleia. (Art. 10 do 

Estatuto Social).  

O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembleia e outros assuntos pertinentes à administração 

da associação.        

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 
1. Para participar da assembleia, o associado deverá acessar o SITE da Administradora Adplan, 
www.adplantaubate.com.br e, na área do condômino, com seu próprio login e senha e ingressar no item ASSEMBLEIA; 
 
2. Se o condômino utilizar o celular, baixar através do PLAY STORE - APP (CELULAR), Aplicativo “Superlógica” - 
acessar área do condômino – item Assembleia, com o mesmo login e senhas cadastrados para o site. 
 
 
3. Os votos serão registrados em cartório atendendo a Lei de LGPD, somente expondo os Lotes e Quadras, sem a 
exposição de informações pessoais. 
 
4. A votação iniciará pontualmente às às 9h30min, em primeira convocação, com no mínimo metade dos associados, 
ou as 10h00 do dia 15/09/2022, sendo que na oportunidade, através do chat, será acolhido o secretário para a assembleia 
e no dia 05/10/2022 ás 17:00hs será encerrada a votação. 
 
5. O relatório contendo a apuração dos votos gerado pelo sistema será disponibilizado após o encerramento da 
votação. 
 

6. Caso o Associado ainda não possua acesso à plataforma digital ou ao aplicativo, entre em contato com a 
administradora através do e-mail administrativo3@adplantaubate.com.br , telefone: 123624-4715 ou WhatsApp: 1297811-
2524 de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, informando seu nome, sua quadra e lote para cadastro do 
sistema e liberação de acesso. 
                        
 Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2022. 
 
 

 

Caraguatatuba amplia assistência e atende 
mais de seis mil pessoas em situação de rua
Medida visa proteger população mais vulnerável; atenção redobrada no inverno

Com foco em proteger a 
população mais vulnerável, 
a secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania de 
Caraguatatuba promoveu, 
recentemente, a primeira 
Roda de Conversa sobre a 
População de Rua. Durante 
o evento, foram divulgados 
os dados de seis mil pessoas 
em situação de rua atendidas 
somente neste ano.

De acordo com os orga-
nizadores, o evento buscou 
discutir sobre as ações de-
sempenhadas em 2022. “É 
preciso debater, discutir e 
informar a sociedade dos as-
pectos sociais que envolvem 
as pessoas em situação de rua, 
principalmente nesse período 
em que as questões sociais 
decorrentes da pandemia se 
acentuam gravemente”, asse-
gurou a diretora da Proteção 
Social Especial de Caraguata-
tuba, Carmen Silvia.

Bruna Silva
Caraguatatuba

O debate reuniu diversos 
setores da sociedade que 
trabalham diretamente com 
a causa, como representan-
tes religiosos e associações. 
O evento foi marcado ainda 
pelo lançamento da campa-
nha “Melhor que mudar um 
momento é mudar a vida”, 
que busca conscientizar os 
moradores locais sobre a 
relevância do acolhimento 
às pessoas em situação de 
rua. O principal objetivo é 
apresentar a melhor forma de 

colaborar, entrando em conta-
to com serviços de abordagem 
social, como da Casa Cainho e 
a Restitui – Casa de Passagem. 

De janeiro a agosto deste 
ano, a cidade realizou mais 
de 1,5 mil acolhimentos e 
5,6 mil abordagens à popu-
lação de rua. O dado leva em 
consideração o levantamen-
to realizado em colaboração 
entre o Creas (Centro de 
Referência Especializado 
de Assistência Social) e as 
casas de acolhimento. Por 

outro lado, há alerta sobre os 
dados observados, uma vez 
que eles são maiores que o 
último ano, em que 1,2 mil 
atendimentos foram realiza-
dos em 3,5 mil abordagens.

Em caso de identificação 
de pessoa em situação de 
rua, o cidadão poderá acio-
nar a Casa de Caminho pelo 
telefone (12) 3887-6287, 
assim como a Restitui (12) 
3600-2962 ou (12) 99753-
0071, além do Creas (12) 
3886-2956.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.


