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COMPRA CERTA
New Creta 

Multa de Edson Mota 
desfalca Cachoeira
em R$ 16,3 milhões

Comus aprova 
novo centro
de imagens
em Aparecida

O Conselho de Saúde de 
Aparecida aprovou relatório 
questionando a licitação para 
contratação e o funcionamen-
to do Centro.
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Pindamonhangada é destaque 
no Top 3 Destinos Turísticos

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), comemorou, na última 
semana, a premiação da 
cidade no Memorial da Amé-
rica Latina, em São Paulo. 
O município está entre os 
três melhores nas catego-

rias “Turismo de Aventura 
e Turismo Gastronômico”.

Essa foi a segunda vez que 
a cidade participou do prê-
mio Top Destinos Turísticos, 
mas foi a primeira vez como 
finalista.
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Contrato questionado de ex-prefeito com escritório de advocacia 
deixa rastros de novas dívidas, em meio às dificuldades financeiras

O ex-prefeito Edson Mota 
(PL) voltou a ser destaque 
negativo na semana de Cacho-
eira Paulista. Depois de verbas 
sequestradas, dívidas herdadas 
e estrutura deteriorada, desta 
vez ele “presenteou” seu suces-
sor, o prefeito Antônio Carlos 

Mineiro (MDB), com uma multa 
de R$ 16,3 milhões, oriunda 
de condenação de esquema 
de fraude junto à empresa 
Castellucci e Figueiredo Advo-
gados Associados, que havia 
alterado o nome fantasia para 
Gradim. A multa foi oficializada 
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Mota, R$ 16,3 milhões em multa

em publicação da delegacia da 
Receita Federal, que destacou 
contrato da Prefeitura de Ca-
choeira com um escritório de 
advocacia contratado em 2017, 
em sistema que apontou fraude 
com o INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social), chegando a Pág.  3

um rombo de R$ 33 milhões 
nos cofres do Município. A 
denúncia chegou a afastar 
Mota da Prefeitura, em agosto 
daquele ano, após denúncia 
feita pela então vereadora 
Dadá Diogo.

Lorena assina 
concessão de 
área à Elopack
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O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) assinou a concessão de 
área para a Elopack, fabricante 
de paletes e embalagens, que 
prevê a geração de cerca de 
150 empregos. O investimento 
total da empresa será de apro-
ximadamente R$ 15 milhões. 
A área total concedida é de 
2,0787 hectares, localizada 
às margens da BR-459, que 
liga Lorena a Poços de Caldas. 
“Esse projeto é muito impor-
tante para o nosso município. 
Ele marca o início de uma nova 
fase de incentivo à indústria, 
cujo principal objetivo é a ge-
ração de empregos e a atração 
de novas empresas para a ci-
dade”, afirmou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Willians Gomes.

Idosa participa de rvento de entrega de regularização para famílias do Bela Vista, na última quinta-feira
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Plano de Carreira do Servidor de 
Cruzeiro segue parado na Câmara

Parado na Câmara de Cru-
zeiro há mais de um mês, o 
Plano de Carreira dos Servido-
res de Cruzeiro não deve ser 
votado neste ano. O projeto 
foi enviado pelo Executivo 
ao Legislativo no dia 28 de 
outubro, Dia do Servidor 
Público. O imbróglio entre 
os Poderes e o Sindicato da 
categoria impediu a definição 
da proposta. Quando o texto 

chegou à Câmara, o presiden-
te do Sindicato dos Servidores, 
Júlio César, afirmou que não 
participou da elaboração 
do plano de carreira, feito 
apenas pela Prefeitura. “Eu 
participei de duas reuniões 
com o secretário de Governo, 
que apresentou e explicou em 
linhas gerais o plano, que já 
estava pronto. 
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Após aprovação na Câmara, 
Guará cria Plano de Carreira de 
Servidores Públicos Municipais

Na última sessão do ano na 
Câmara de Guaratinguetá em 
2022, na quarta-feira (14), os 
vereadores aprovaram por 
unanimidade o projeto do 
Executivo que dispõe sobre a 
reestruturação do QEP (Quadro 
de Empregos Permanentes), a 
implantação do Estatuto e Pla-
no de Carreiras e Remuneração 
dos Servidores do Município.O 

plano já vinha sendo discutido 
na cidade desde 2018 e voltou 
à pauta da Câmara em maio 
deste ano, com a realização de 
audiências públicas e tratati-
vas entre Prefeitura, Sisemug 
(Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais de Guaratinguetá) e 
a Comissão de Constituição e 
Justiça do Legislativo.
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Natal com mais conforto:
Isael anuncia cinco cestas para 
funcionários ainda em dezembro

Como meio de valorizar 
os mais de quatro mil fun-
cionários da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, o pre-
feito Isael Domingues (PL) 
anunciou, nesta semana, a 

concessão de cinco cestas 
para os funcionários públi-
cos, neste mês. O calendá-
rio de entregas começa na 
segunda-feira (19).
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Filhote, à espera por um novo lar

Foto: Francisco Assis

Preso homem que mantinha 
esposa e filhos em cárcere 
privado e animais maltratados

A Polícia Civil continua 
investigando o caso de fla-
grante de cárcere privado 
e violência doméstica, re-
gistrado na terça-feira (13), 
e que levou à prisão de um 
homem de 39 anos, acusado Pág.  7

de privar esposa e filhos de 
contatos sociais. Além de ser 
detido, ele foi multado em 
R$180 mil por manter sessen-
ta cães e gatos em condições 
precárias. 

Junto ao Estado, 
Guará entrega 
28 unidades
do Vida Longa

Em mais uma parceria com 
o Governo de São Paulo, a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
entregou as 28 moradias do 
programa Vida Longa. As 
construções são promovidas 
junta às secretarias de Estado 
da Habitação, Desenvolvimento 
Social, a Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano e prefeituras.

TJ rejeita nova 
ação de reforma 
administrativa 
em Aparecida

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo emitiu decisão so-
bre um recurso apresentado 
pela Prefeitura de Aparecida 
a respeito da suspensão da 
lei 4.472/2022, aprovada na 
Câmara e considerada incons-
titucional pela Justiça, em 
primeira instância, após pedido 
do Ministério Público. 
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Guará aprova 
subsídio para 
amenizar o 
reajuste do TUG

Os vereadores de Guaratin-
guetá aprovaram por unani-
midade, na quarta-feira (14), o 
projeto enviado pelo Executivo, 
que trata de subvenção para 
o transporte público no mu-
nicípio. 
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Cruzeiro entrega 
novas escrituras 
fundiárias no 
núcleo Bela Vista
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A Prefeitura de Cruzeiro entre-
gou um grupo de 417 escrituras 
de regularização fundiária no 
núcleo habitacional Bela Vista, 
no bairro Itagaçaba. De acordo 
com a secretaria de Desen-
volvimento Urbano e Rural, a 
regularização fundiária tem 
sido promovida por meio de 
uma parceria entre Prefeitura 
e Governo do Estado através do 
Programa Cidade Legal.
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AS LIÇÕES DO PASSADO
A proclamação do presidente eleito 
foi uma vitória da democracia.
A mudança de um estilo de governo, 
de direita para a esquerda, os rumos 
da economia no país, a questão fiscal, 
a consolidação dos poderes constituí-
dos, o fortalecimento da democracia e 
não faltará polêmica para os próximos 
anos de governo.
A primeira vista, a jovem democracia 
brasileira esbarrando em direita e 
esquerda, em busca de sua identidade.
Direita e esquerda no país podemos 
considerar como mãos de direção de 
trânsito.
Se dizem de direita e esquerda com 
pitadas de conservadorismo rançoso 
e uma esquerda experimentadora de 
princípios progressistas.
Temos um longo caminho a percorrer 
para a consolidação destas ideologias 
políticas e econômicas. 
A necessidade urgente dos poderes 
exercerem as suas funções constitu-
cionais onde o poder executivo lidere 
o país; um poder legislativo que legis-
le não transferindo ao poder judiciário 

a sua função e o ao poder judiciário 
que se recolha aos autos.
A dúvida que ronda o planalto na 
desconfiança do controle fiscal gera 
incertezas nas contas públicas.
Teto de gasto, PEC da Transição, ins-
trumentos de controle de gastos, mas 
não de geração de receitas.
O limite de gastos, como teto, é um 
sinalizador para o dispêndio da gestão 
pública, mas, uma reflexão para a 
busca de receitas!
O teto não se limita apenas ao teto, 
como inibidor de gastos, mas para a 
busca de alternativas de redução de 
gastos.
Assim foi a instituição do teto, no 
governo Temer, com a reforma da 
previdência para aliviar o caixa e a 
reforma trabalhista para a busca da 
produtividade, o aumento do emprego 
e renda.
A grande reforma, a Reforma Tributá-
ria, está na gaveta dormitando.
Em 2003, fevereiro, em Atos e Fatos, 
escrevi sobre o tema e o mesmo 
continua na estaca zero e em um 
ambiente econômico muito compli-
cado para ser implantada: “O CUS-
TO DA MUDANÇA-O governo do 
Presidente Lula, em seus primeiros 
trinta dias, vai de vento em popa. O 
índice de aceitação do Presidente é de 
83%, conforme pesquisa de opinião. 
A sociedade brasileira está consciente 
que as mudanças serão feitas e dão 
tempo ao governo para as suas ações. 
O casamento do povo com Lula, tão 
sublime, diz que a lua de mel será 

longa devendo passar dos cem dias. A 
explicação deste mar de rosas está na 
figura do Presidente, homem humil-
de, carismático, com personalidade, 
que lhe permite andar pelos salões 
do mundo da diplomacia e governos 
estrangeiros cativando as pessoas 
pela sua autenticidade. É a política do 
olho no olho como sua mãe ensinou. 
A grande dificuldade do Presidente 
Lula será apaziguar a ala radical do 
PT que exige explicações do aumento 
da taxa de juro, o rompimento com 
o FMI, o não a ALCA e o calote da 
dívida externa. Aí que mora o perigo e 
o coitado do combatente e combatido 
ex-deputado federal e atual Presidente 
do PT, José Genoíno, levou uma torta 
na cara. A torta é democrática, mas, 
o diálogo e o entendimento enobre-
cem a democracia. Senhor Presidente 
continue na sua luta, mas tome contas 
das suas cabras. O país está mudan-
do.” Este artigo tem vinte anos! Tudo 
na mesma.
O presidente Lula não fez nos seus 
governos nenhuma reforma, pelo 
contrário, bloqueou todas e a bancada 

do PT no Congresso não ratificou a 
Constituição de 1988 e não aprovou                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                      
o Plano Real.
A preocupação da sociedade nos 
recentes pronunciamentos do presi-
dente sobre o viés não liberal do seu 
governo, com o aumento de gastos 
como uma forma de crescimento 
(não deu certo no seu governo e nem 
da sua sucessora); a intervenção nos 
preços da petróleo e energia elétrica  
(não deu certo e inviabilizou financei-
ramente os dois setores).
Vinte anos na vida de um país é um 
grão de areia na ampulheta do tempo, 
mas vinte anos no desenvolvimento da 
sociedade é uma revolução.
O país mudou e as ideias do partido 
dos trabalhadores, as mesmas!
No plano geral a sociedade percebeu 
que a gastança ilimitada destrói o país 
e o liberalismo é uma solução.
A resposta está cristalina para a so-
ciedade: o crescimento do país é uma 
realidade, bem como, o crescimento 
das carências não atendidas uma dura 
realidade.
Dentro desta análise a percepção: o 
Estado tem que ser mais eficiente, 
menor, a máquina pública e os gastos 
têm que ser diminuídos.
Presidente, o Senhor tem uma chance 
rara, dirigindo o país por três vezes. 
Não desperdice esta oportunidade.
O povo brasileiro é feito de 
esperanças!

 “O povo brasileiro é feito de 
esperanças!”

“A vida política deu 
a Lula uma chance 

rara, mas o futuro presidente não deve 
dar chance para o azar”

Murilo Aragão, cientista político.

Política a conta-gotas...
Cidadão honorário

A outorga de títulos de cidadania 
da Câmara de Silveiras, na semana 
passada, foi vista e comentada como 
mensagem cifrada à política local. 
Zé Ritinha agora é mais silveirense 
do que nunca. Junto com o prefeito 
Guilherme Carvalho, está pensando 
e articulando discretamente sua 
sucessão no comando da cidade. O 
pessoal da política já tem certeza 
que o chefe de gabinete faz parte de 
uma lista seletiva com sete nomes 
para formar a majoritária em 2024.

Tribunal do crime
Curiosamente, em dezembro do 

ano passado, a Câmara de Cachoeira 
Paulista, ou melhor, o quinteto da 
motolândia, agitou a cidade com 
a tentativa de cassar o mandato do 
prefeito Antonio Mineiro, que não 
deu em nada – tiveram que colocar‘o 
rabo entre as pernas’. Passado exa-
tamente um ano, o filme se repete, 
só que desta vez a protagonista, na 
mira do 'tribunal do crime', foi a 
vereadora Thálitha Barboza, que por 
sorte, conseguiu 6 votos para conti-
nuar com seu mandato. Façam suas 
apostas para dezembro de 2023...

Multa básica de R$16 milhões
E quando a população de Cacho-

eira pensa que Edson Mota é coisa 
do pa$$ado, surge sempre um fato 
novo. Esta semana, a Prefeitura de 
Cachoeira foi surpreendida com 
um multa previdenciária de R$16 
milhões, por conta da tentativa de 
‘burlar’ os pagamentos do INSS do 
município, através do escritório de 
advocacia que Mota contratou no 
primeiro ato administrativo de seu 
mandato, em 2017. A classe pen-
sante não sabe o que é pior, o custo 
de ter mal gestor ou vereadores que 
aprovam contas rejeitadas...

Dinheiro
O prefeito Thales Gabriel apro-

veita os últimos dias úteis do ano 
para visitar as dependências do 
Estado e órgãos governamentais, 
no afã de conseguir o máximo de 
recursos e garantir os investimentos 
para Cruzeiro, durante a transição do 
Governo. Como incentivo à econo-
mia local, o prefeito e sua comitiva 
ligada ao desenvolvimento, junto 
aos representantes da Rede Shibata, 
estiveram no IPHAN – Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional, nesta semana, para acertarem 
os ajustes finais do espaço da Fer-
rovia, onde será transformado num 
enorme Shopping Center. Com isso, 
a circulação de recursos da cidade a 
médio prazo deve girar bem acima 
da realidade de hoje.

Bom, mas poderia ser melhor
Num balanço geral de 2022, o 

prefeito Thales Gabriel segue na 
certeza que o ano foi bastante pro-
missor para Cruzeiro, com a soma 
dos investimentos que se tornaram 
realidade. Fontes ligadas ao Execu-

tivo avaliaram 
que poderia es-
tar melhor ain-
da, caso o pro-
jeto de Cargos 
e Salários da 
administração 
pública não ti-
vesse sido tra-
vado na Câmara 

Municipal. Segundo as reclamações 
de muitos servidores, o Legislativo 
criou um entrave burocrático fora 
do contexto que impediu o reajuste 
nos holerites. Enquanto o ainda 
presidente Jorge Currila – que ade-
riu à polêmica das audiências ao 
'passar a bola' para o Sindicato dos 
Servidores – não colocar o projeto 
em votação, os funcionários, que 
poderiam entrar o próximo ano com 
os salários reajustados, amargam o 
prejuízo...

Jorge Currila

Desenvolve Vale
Gestores da região foram homenageados esta semana pelo grupo Desenvolve 

Vale, em várias modalidades administrativas e ações executadas ao longo do 
ano. Entre eles, o prefeito de Pindamonhangaba, Dr. Isael Domingues, que 
recebeu o título de “Prefeito Empreendedor”. Outros nomes também foram des-
taques como, Felício Ramuth, vice-governador eleito de São Paulo, Anderson 
Farias, prefeito de São José dos Campos, Izaias Santana, prefeito de Jacareí e 
Humberto Ballerini – representando o prefeito de Lorena.

O Desenvolve Vale tem como missão promover relações empresariais 
e valorizar a importância dos setores produtivo, industrial e de serviços no 
desenvolvimento sustentável das cidades do Vale do Paraíba. Todos os meses, 
um especialista é convidado para abordar e discutir pontos importantes e de 
impacto, relacionados ao mundo dos negócios e do desenvolvimento.
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Roupa nova
Parece que o ‘zum-zum’ dos 

corredores da Prefeitura de Pinda de 
que o prefeito Isael Domingues pre-
tende iniciar o próximo ano trocando 
algumas ‘peças’ de seu governo, 
com vistas a 2024 e, consequente-
mente 2026, assustou muita ‘gente 
grande’ e de vários endereços públi-
cos da administração. Disseram que 
a estratégia é substituir quem teve 
seus votos envelhecidos e apresente 
sintomas de rejeição popular.

A bola da vez
Quem ganhou espaço novo 

em Pinda, nesta quinta-feira, foi 
o secretário de Esporte, Everton 
Chinaqui, com a inauguração de sua 
nova sede administrativa. O local, 

Centro Esportivo João do Pulo, 
bem conhecido pela população, será 
também o endereço administrativo 
da Secretaria, que entrega resultados 
em termos de público reunido atra-
vés de suas atividades. Pelo apoio 
direto que Everton vem recebendo 
no governo de Isael Domingues, 
o mercado político já deduz que o 
prefeito não terá dificuldades na 
formação da ‘linha de frente’ em 
apoio a Ricardo Piorino, em 2024.

‘Sem teto’
Entre os desafios iniciais do fu-

turo presidente da Câmara de Gua-
ratinguetá, segundo os críticos da 
Praça, está a definição de uma nova 
sede para Legislativo – ainda que 
em local alugado. Disseram que se 
Pedro Sannini não equacionar este 
problema nos primeiros dois meses 
de comando, já era – nem constrói 
nem sai da mesmice...

Reta final
Com o Plano de Carreiras dos 

Servidores de Guará resolvido e um 
orçamento estimado em R$518 mi-
lhões para 2023, o prefeito Marcus 
Soliva entrará 
em seu sétimo 
ano de governo 
com foco nas 
obras e na su-
cessão que se 
definirá dentro 
de 132 sema-
nas. Segundo 
os bem infor-
mados, em termos políticos junto a 
galeria dos prováveis nomes, existe 

a realidade de três públicos: a 're-
pública da Caixa', que faz as coisas 
acontecerem, 'o da fisioterapia', que 
compõe espaço, e 'os agregados' de 
quem sempre está no poder. Con-
cluem que é neste cenário carregado 
de vaidades e interesses que Soliva 
deverá arbitrar. Perguntem ao Chico 
Anísio!!!

Dentro ou fora?
Com a política eleitoral sendo 

um dos assuntos mais corriqueiros 
no âmbito da administração pública 
de Guará, a pergunta que não quer 
calar enquadra o vice Regis Yasu-
mura: ele segue junto ao grupo de 
Marcus Soliva, com disposição para 
esperar as pesquisas do período de 
pré-campanha, enquanto preserva 
seus afilhados com holerites mu-
nicipais, ou vai se aventurar numa 
carreira solo, compondo com nomes 
de fora do governo?

Foguetes
O vereador Jair Pintor esqueceu 

até de uma lei municipal – que pro-
íbe fogos de artifícios – e disparou 
vários foguetes nesta quarta-feira, 
em comemoração ao início das 
obras da UBS da Vila Passos, em 
Lorena. Segundo o pessoal da 
política, a realidade deste posto 
de atendimento médico no bairro 
era compromisso de campanha do 
parlamentar com os moradores. Sua 
confiança na promessa do prefeito 
Sylvio Ballerini fez com que apro-
vasse na Câmara antecipadamente 
até o nome da UBS em homenagem 
ao saudoso Paulo Cesar Neme.

Nova configuração
Se prevalecer os ânimos atuais 

entre Executivo e Legislativo, o 
plenário da Câmara de Lorena 
deve mudar no próximo ano, antes 
mesmo do esperado pela patuleia 
política. Na última semana, numa 
determinada solenidade promovida 
pela Prefeitura, 9 de 11 vereadores, 
especialmente convidados, assina-
ram o ‘livro de presença’, com moti-
vações para blindar o prefeito Sylvio 
Ballerini contra as intempéries de 
uma possível oposição, que está se 
desenhando no cenário eleitoral.

O tamanho da vidraça
Numa eventual instabilidade 

política em Lorena, a pergunta de 
muitos sobre quem terá o maior 
desgaste, tem a resposta dos mais 
experientes: quem tiver o maior 
número de vidraças para tomar pe-
dradas. Ouviu-se pelos corredores 
do Paço Municipal que o prefeito 
Sylvio Ballerini está disposto a sa-
ber ‘quem é quem na fila do pão’. 
Ou seja, agrega ou peça para sair!!!

Marcus Soliva

Isael Domingues e Everton Chinaqui
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Após aprovação, Guará cria Plano de Carreira de Servidores
Votação garante reestruturação do quadro de empregos permanentes e a implantação do Estatuto e Plano de Carreiras 

Na última sessão do ano na 
Câmara de Guaratinguetá em 
2022, na quarta-feira (14), os 
vereadores aprovaram por 
unanimidade o projeto do 
Executivo que dispõe sobre 
a reestruturação do QEP 
(Quadro de Empregos Per-
manentes), a implantação do 
Estatuto e Plano de Carreiras 
e Remuneração dos Servido-
res do Município.

O plano já vinha sendo 
discutido na cidade desde 
2018 e voltou à pauta da Câ-
mara em maio deste ano, com 
a realização de audiências 
públicas e tratativas entre 
Prefeitura, Sisemug (Sindicato 
dos Servidores Municipais de 
Guaratinguetá) e a Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Legislativo.

Além dos vereadores, a 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Sessão da última quarta-feira, com grande participação de servidores municipais; Plano de Carreira aprovado

do Sindicato, da Prefeitura, e 
mais do trabalhador, que vai 
ter agora um plano de carrei-
ra. Que se vocês conversarem 
com funcionários, há 20, 30 
anos ou mais, eles esperam 
um plano de carreira”, frisou.

Sobre os itens não acatados 
pela Prefeitura, o represen-
tante do Sisemug explicou 
que foram por questões de 
redação, interpretação das 
partes ou por ir de encontro 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Com aprovação do projeto 
que contempla os servidores 
públicos em geral, a Prefeitu-
ra de Guaratinguetá, Câmara 
e sindicato da categoria, a par-
tir de janeiro de 2023, devem 
dar foco ao projeto em rela-
ção ao magistério, segmento 
que engloba professores e 
monitores de creche, e conta 
com um plano de carreira já 
em vigência, mas que deve 
passar por readequações.

sessão contou com a presença 
da membros do Sisemug e dos 
responsáveis pelas pastas de 
Administração e Fazenda, 
Ademar Santos e Tânia Mara 
Souza, respectivamente.

Antes da votação, o verea-
dor Nei Carteiro (MDB) pediu 
adiamento da votação por dez 
dias, o que faria com que o 
projeto só retornasse à pauta 
no próximo ano, por conta 
do recesso legislativo, mas o 
pedido foi rejeitado por todos 
os outros vereadores.

O secretário de Administra-
ção conversou com a impren-
sa após a votação e eviden-
ciou os benefícios ao servidor 
público com a implantação do 
Plano de Carreira. “De início, 
vamos ter a oportunidade de 
contemplarmos os funcioná-
rios com a gratificação acadê-
mica, que é o reconhecimen-
to daquele funcionário que 
prestou concurso para um 
cargo e ao longo da vida foi se 

Foto: Reprodução

Multa de Edson Mota desfalca cofres de 
Cachoeira Paulista em R$ 16,3 milhões
Contrato questionado com escritório deixa rastros de dívidas, em meio às dificuldades financeiras

O ex-prefeito Edson Mota 
(PL) voltou a ser destaque 
negativo na semana de Cacho-
eira Paulista. Depois de verbas 
sequestradas, dívidas herdadas 
e estrutura deteriorada, desta 
vez ele “presenteou” seu suces-
sor, o prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB), com uma multa 
de R$ 16,3 milhões, oriundas 
de condenação de esquema 
de fraude junto à Castellucci e 
Figueiredo Advogados Associa-
dos, que havia alterado o nome 
fantasia para Gradim.

A multa, divulgada em publi-
cação da delegacia da Receita 
Federal, destacou contrato da 
Prefeitura com um escritório 
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O ex-prefeito Edson Mota, denunciado em contrato com escritório

“Eu não toco a Prefeitura, tanto 
que vou continuar a fazer, e 
que depois, outro prefeito que 
parcele e pague, já que eu já 
estou pagando setenta milhões 
de dívidas de outros prefeitos”.

Apresentado em 2019, o 
relatório da investigação do 
Ministério Público, assinado 
pelo promotor de Justiça Ra-
phael Barbosa Braga, apon-
tou que a administração de 
Edson Mota receberia uma 
porcentagem maior de impos-
tos municipais de empresas 
e prestadores de serviços. 
Em seguida, repassava uma 
menor porcentagem à União. 
A prática causou prejuízo de 
R$33.645.549,19 ao poder pú-
blico (R$18.310.242,04 de pre-
juízo direto e R$15.335.307,15 
em multas).

casa dos R$ 93 milhões. 
Contrato ilegal – De acordo 

com apuração do Ministério 
Público na época (2017), “a 
manobra fiscal consistiria em 
aplicar alíquotas mais elevadas 
na cobrança do tributo aos 
contribuintes e, quando do 
repasse do montante recolhido, 
atribuir alíquota menor (trecho 
do despacho)”.

Durante o processo, o MP 
chegou a documentos e provas 
contra Mota, como um áudio, 
atribuído ao prefeito afastado, 
em que ele fala sobre a decisão 
de seu afastamento e de como 
acha que não terá problemas 
na Câmara, já que teria coman-
dados na Casa. Em outro ponto 
do áudio, Edson Mota afirmaria 
que vai manter o sistema de 
compensações previdenciárias. 

Parado na Câmara de Cru-
zeiro há mais de um mês, o 
Plano de Carreira dos Servido-
res de Cruzeiro não deve ser 
votado neste ano. O projeto 
foi enviado pelo Executivo ao 
Legislativo no dia 28 de outu-
bro, Dia do Servidor Público. 
O imbróglio entre os Poderes 
e o Sindicato da categoria im-
pediu a definição da proposta.

Quando o texto chegou à Câ-
mara, o presidente do Sindica-
to dos Servidores, Júlio César, 
afirmou que não participou 
da elaboração do plano de 
carreira, feito apenas pela Pre-
feitura. “Eu participei de duas 
reuniões com o secretário de 
Governo, que apresentou e 
explicou em linhas gerais o 
plano, que já estava pronto. 
Eu não tenho como explicar 
para os funcionários todos 
os pontos do projeto, como o 
índice de reajuste salarial que 
foi usado, por exemplo”.

Para ser votado em plenário, 
o texto precisa ser votado em 
assembleia pelos servidores, 
o que ainda não aconteceu. 
Segundo o vereador Diego 
Miranda (PSD), o Sindicato 
apresentou um ofício onde 
alega ser contrário ao projeto 
por não ter tido ampla parti-
cipação em sua elaboração. 
“Pelo que fui informado, o 
Sindicato está conversando 
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com a Prefeitura para que 
sejam feitas alterações e, as-
sim, um projeto substitutivo 
seja enviado para ser votado”.

Como presidente da Comis-
são de Justiça e Redação da 
Casa, Diego Miranda disse que 
pediu vistas do projeto por 
30 dias. “Eu retirei o projeto 
da pauta para que não fosse 
votado a toque de caixa. Eu 
estou na comissão até o dia 
31 de dezembro, então até 
lá, o projeto não será votado”.

Prefeitura – O prefeito Tha-

les Gabriel (PSD) informou que 
o presidente da Câmara, Jorge 
Currilla (PL), fez uma reunião, 
na última segunda-feira (12), 
com o presidente do Sindi-
cato e com o secretário de 
Administração da Prefeitura, 
Danilo de Almeida Rezende, 
para discutir os termos do 
projeto. “Mas eu acredito que 
a votação só ocorra no ano 
que vem, porque as sessões 
ordinárias já acabaram”.

Quanto a possíveis mu-
danças no texto do projeto, 

Fonseca destacou que qual-
quer modificação terá que 
ser estudada. “A Prefeitura 
fez um estudo e estabeleceu 
os impactos financeiros que 
o município pode supor-
tar. Então, qualquer pedido 
que venha para alterar os 
valores, fora da previsão 
orçamentária, vai ser muito 
difícil aprovar. E todas as 
alterações que forem trazi-
das, mas que não envolvam 
impacto financeiro, nós va-
mos analisar”.

Plano de Carreira do Servidor de Cruzeiro 
está parado na Câmara após controvérsias
Sindicato dos funcionários discorda da elaboração do projeto e pede mudanças

Servidores Públicos de Cruzeiro; projeto para Plano de Carreira deve ser votado somente no próximo ano

Foto: Reprodução PMC

Câmara de Roseira elege 
mesa diretora com força 
para base do prefeito

A Câmara de Roseira ele-
geu, na segunda-feira (12), a 
mesa diretora da Casa para 
os próximos dois anos. O re-
sultado garantiu força à base 
do prefeito Fernando Siqueira 
(PL). Em sessão realizada em 
novembro, os vereadores 
acompanharam parecer do 
TCE (Tribunal Contas do Es-
tado) e rejeitaram as contas 
do ex-prefeito Jonas Polydoro 
(PSD) de 2020.

Com apenas uma candi-
datura, João da Estação (PL) 
recebeu oito votos. Houve 
apenas uma abstenção, do 
vereador Joel Polydoro (PSD). 
A nova mesa diretora será 
constituída por João da Es-
tação (PL) como presidente; 
Professor Adriano (PL) como 
vice-presidente; primeiro se-
cretário Isaías Eleutério (PP) e 
segunda secretária, Maria Ce-
cília dos Santos Duque (PSDB). 
O futuro presidente é da base 
aliada ao atual prefeito e deve 
atuar para garantir apoio às 
demandas do Executivo nas 
pautas do Legislativo. João da 
Estação prometeu fortalecer o 
diálogo entre os dois poderes.

Contas – No final de novem-
bro, a Câmara rejeitou, por 5 
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votos a 3 as contas da gestão 
Polydoro referentes a 2020. Os 
vereadores seguiram o parecer 
prévio do Tribunal Contas do 
Estado, que havia dado parecer 
contrário a aprovação.

Pela avaliação do TCE, foi 
registrado aumento de despesa 
de pessoal nos 180 dias que 
antecederam o fim de mandato, 
“bem como a ilegal incorpora-
ção do adicional de dedicação 
plena por meio de portaria e 
em contrariedade a emenda 
constitucional 103/2019, que 
proíbe a incorporação de van-
tagens de caráter temporário 
ou vinculadas ao exercício 
de função de confiança ou de 
cargo em comissão a remune-
ração do cargo efetivo (trecho 
do parecer)”.

Em outro momento do do-
cumento, o TCE apontou que 
o “(...) não pagamento das 
horas extras acumuladas dos 
servidores municipais desde 
o ano de 2015, bem como por 
ter criado o banco de horas por 
meio de decreto e não por lei, 
em total contrariedade à Cons-
tituição Federal e Lei Orgânica 
Municipal”.

Como reflexo da condenação, 
foi declarada a suspensão dos 
direitos políticos do ex-prefeito 
Jonas Polydoro pelo período de 
oito anos, a contar da prolação 
da presente decisão da Câmara.

João da Estação comanda o Legislativo 
em janeiro; Polydoro tem conta barrada

qualificando, mas, por outro 
lado também, é o momento 
de incentivarmos aos demais 
funcionários a buscarem sua 

qualificação”, explicou Santos.
O presidente do Sisemug, 

Eduardo Ayres, esteve presen-
te na sessão e destacou que 

de 33 itens apontados pelo 
órgão à Prefeitura, 29 foram 
acatados pela gestão muni-
cipal. “Foi mais uma vitória 

de advocacia, contratado em 
2017, em sistema que apontou 
fraude com o INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social), 
chegando a um rombo de 
R$ 33 milhões nos cofres do 
Município. A denúncia chegou 
a afastar Mota da Prefeitura, 
em agosto daquele ano, após 
denúncia feita pela então ve-
readora Dadá Diogo (PODE).

O anuncio da multa foi en-
caminhado à Prefeitura. A 
cidade terá que arcar com 
os R$16.341.680,69. Atual-
mente, o governo de Mineiro 
tenta reduzir o impacto ne-
gativo deixado por gestões 
anteriores. Em fevereiro de 
2021, pouco mais de um mês 
após assumir, o atual prefeito 
anunciou o cofre no vermelho, 
com dívidas que atingiram a 
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Cruzeiro entrega escrituras 
fundiárias do núcleo Bela Vista
Ação de parceria entre Estado e Prefeitura beneficia 417 moradores 
do bairro Itagaçaba, que terão também pavimentação e saneamento

A Prefeitura de Cruzeiro 
entregou na quinta-feira (15) 
um grupo de 417 escrituras 
de regularização fundiária 
no núcleo habitacional Bela 
Vista, no bairro Itagaçaba. A 
entrega da documentação foi 
realizada na escola estadual 
Humberto Turner.

De acordo com a secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Cruzeiro, a regu-
larização fundiária tem sido 
promovida por meio de uma 
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Representantes da Prefeitura entregaram as escrituras no Bela Vista

parceria entre Prefeitura e 
Governo do Estado através 
do Programa Cidade Le-
gal. A ação consiste em um 
conjunto de medidas técni-
cas e jurídicas, que visam 
a regularização de imóveis 
irregulares e a titulação de 
seus ocupantes.

Segundo o secretário Má-
rio Notharangelii, além de 
garantir o direito à proprie-
dade, o processo garantirá a 
execução, por parte do poder 
público, da pavimentação das 
ruas e o término da execução 
da estação de tratamento de 
esgoto.

Prefeitura de Cachoeira veta projeto
de professor mediador na rede pública
Texto do Executivo destaca que proposta não pode partir do Legislativo

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista vetou o projeto de 
lei 88/2022, de autoria da 
vereadora Adriana Vieira 
(PTB), que institui a política 
de incentivo ao acompa-
nhamento especializado nas 
salas de aula de ensino básico 
regular das escolas públicas. 
O projeto permite às escolas 
da rede municipal manterem 
professores mediadores nas 
salas de aula que tiverem 
alunos com necessidades 
especiais.

Segundo o veto envidado 
pela Prefeitura, o projeto 
“onera os cofres públicos, 
envolvendo despesa inerente 
ao Executivo”. A medida des-
taca outra falha que torna a 
proposta inconstitucional, 
lembrando que não cabe ao 
vereador propor projeto que 
gere despesas ao Município. 
O parecer deve ser votado 
pelos vereadores na sessão 
da próxima terça-feira (20).

A autora da proposta ex-
plicou que apresentou o 
projeto a pedido dos pais que 
têm filhos com necessidades 
especiais, principalmente 
autistas. “Eu atendo crianças 
com necessidades especiais 
e sei que é muito grande a 
demanda aqui para professor 
mediador escolar”.
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Atualmente, segundo Adria-
na, só conta com professor 
mediador escolar a criança 
que o pai busca, judicialmen-
te, o benefício. “Quando entra 
na Justiça, os pais conseguem 
o direto de ter um professor 
mediador, de outra forma, 
ainda não é possível aqui em 
Cachoeira”.

O texto original frisou que 
professor mediador é o pro-
fissional devidamente quali-
ficado na área de educação 
especial, que acompanha 
e atua com o professor ti-
tular em sala de aula, a fim 
de atender aos alunos com 
deficiência matriculados na 
educação básica regular das 
escolas públicas.  

Pelo projeto, o professor 
mediador poderá ser con-
tratado mediante processo 
seletivo público, com remune-
ração adequada e equiparada 
ao professor titular inscrito 
no Quadro de Pessoal do Ma-
gistério Público Municipal, de 
acordo com a carga horaria 
exercida e grau de profissio-
nalização técnica que possua.

Segundo com a vereadora, o 
projeto deixaria o Município 
em consonância com as Polí-
ticas Nacionais de Educação, 
inclusive com a lei federal 
12.764, de 27 de dezembro 
de 2012, que institui a “Polí-
tica Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista”.

Guará aprova subsídio 
para amenizar impacto 
do reajuste sobre o TUG

Os vereadores de Gua-
ratinguetá aprovaram por 
unanimidade, na quarta-fei-
ra (14), o projeto enviado 
pelo Executivo que trata de 
subvenção para o transpor-
te público no município. O 
repasse será de R$ 159 mil, 
subsidiando R$ 1,05 por 
passagem.

A Concessionária Oceano 
solicitou à Prefeitura um 
aumento no valor da tarifa, 
que atualmente está em 
R$ 4,60. Pelo decreto do 
Município, divulgado dia 9, 
a passagem subirá, a partir 
da próxima quarta-feira 
(21), para R$ 5,85. Com 
a subvenção enviada pela 
Prefeitura, a passagem terá 
um reajuste menor, sendo 
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fixada em R$ 4,80 durante 
quatro meses.

A proposta, válida até abril 
de 2023, foi aprovada, assim 
como emendas, por unani-
midade.

Na Casa, o vereador Mar-
celo da Santa Casa chegou a 
pedir explicações à Prefeitura 
do porquê do desconto, que 
será possível com a subven-
ção, só vai atingir o bilhete 
comum e o cartão para estu-
dante. “O vale transporte não 
vai ter redução, vai custar R$ 
5,85. E a situação do trans-
porte em Guará é muito ruim. 
Falta ônibus, foram reduzidos 
os horários”.

Recentemente, o Municí-
pio recebeu uma verba do 
governo federal de R$ 1,7 
milhão para subsidiar o TUG 
(Transporte Urbano de Gua-
ratinguetá), com destaque 
para passageiros idosos.

Subvenção de R$ 159 mil para suprir 
o transporte deve bancar R$ 1,05 por 
passagem do ônibus até abril; até lá, 
tarifa de ônibus seguirá em R$ 4,85
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Justiça volta a negar pedido da Prefeitura
de Aparecida por reforma administrativa

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo emitiu decisão so-
bre um recurso apresentado 
pela Prefeitura de Aparecida 
a respeito da suspensão da 
lei 4.472/2022, aprovada 
na Câmara e considerada 
inconstitucional pela Justiça, 
em primeira instância, após 
pedido do Ministério Público. 
A lei trata da reestruturação 
administrativa da prefeitura, 
na qual foram criados cargos 
em comissão e duas secreta-
rias, Esporte e Cultura.

O presidente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, de-
sembargador Ricardo Anafe, 
manteve a decisão de primeira 
instância de inconstituciona-
lidade. Segundo ele, não há 
razão que justifique prejuízo 
ao erário público, como ale-
gado pela Prefeitura, no caso 
de suspensão da lei. 

No dia 29 de novembro, o 
juiz de Aparecida, Luiz Felipe 
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Sede da Prefeitura de Aparecida, que mais uma vez teve pedido por reforma negado, desta vez em São Paulo

sem ter um Plano de Carreira 
definido e aprovado.

A Câmara de Aparecida 
aprovou o projeto da reestru-
turação. O texto foi aprovado 
por 5 votos a 3 e a sessão 
extraordinária foi realizada 
com a assinatura de seis ve-

de Souza Marino, negou o 
recurso impetrado pelo Mu-
nicípio para liberação da lei 
que implantava a nova rees-
truturação administrativa no 
Executivo. Com o imbróglio 
jurídico, os funcionários muni-
cipais de Aparecida continuam 

TJ-SP mantém parecer da primeira instância que considerou lei aprovada como inconstitucional

readores. O Ministério Público 
considerou inconstitucional 
o projeto, pediu liminar para 
suspendê-lo e solicitou expli-
cações sobre sua aprovação 
à Câmara.

A reestruturação criava 170 
cargos comissionados, sendo 

que 153 já existem, e duas 
secretarias, Esporte e Cultura, 
que foram desvinculadas da 
secretaria da Educação.

Procurado pela reportagem 
do Jornal Atos, o prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(PODE), revelou que recorreu 
da decisão na decisão da Justi-
ça de São Paulo e que aguarda 
o novo posicionamento. Se 
o parecer for novamente 
contrário, irá dispensar os 
contratados em 48 horas.

O prefeito revelou ainda 
que encaminhou à Câmara 
um projeto para a realização 
de um concurso público e 
que deve realizar um pregão 
para a definição da empresa 
que ficará responsável pelo 
processo.

Plano de Carreira – O es-
tudo para criação do Plano 
de Carreira dos servidores foi 
pago em 2015, mas até hoje 
não foi concluído nem aprova-
do pela Câmara. A secretária 
do Sindicato dos Servidores, 
Patrícia Gonçalves, explicou 
que com essa paralisação, foi 

necessário fazer uma repre-
sentação junto ao Ministério 
Público para solicitar a conclu-
são e aprovação do plano. “O 
MP ainda não nos deu retorno, 
mas esperamos que eles co-
brem a Câmara e a Prefeitura 
sobre o plano”

O Município criou, no mês 
de agosto, uma comissão de 
servidores para revisar o Pla-
no de Carreira. O Sindicato dos 
Servidores argumentou que a 
atual proposta está defasada, 
com cargos que já foram até 
extintos e, por isso, o plano 
precisa ser revisado.

A intenção do Sindicato 
era terminar o trabalho até 
o mês de outubro, para que 
ele pudesse ser enviado à 
Câmara para votação, o que 
não aconteceu. “O trabalho 
começou e parou no dia 14 
de setembro. O chefe da co-
missão alegou que o prefeito 
precisava primeiro resolver 
a questão administrativa dos 
cargos comissionados para de-
pois dar andamento ao plano 
de carreira”, revelou Patrícia.

Lorena assina concessão de 
área para empresa Elopack 
Investimento na ampliação, liberada pela Prefeitura, é
de R$ 15 milhões, com abertura de 150 novos empregos

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) assinou, na última 
sexta-feira (9), o projeto de 
concessão de área para a em-
presa Elopack, fabricante de 
paletes e embalagens, que pre-
vê a geração de cerca de 150 
empregos na nova unidade. O 
investimento total da empresa 
será de aproximadamente 
R$15 milhões.

A área total concedida é de 
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terreno à empresa. Somente 
após vinte anos a cessão será 
convertida em doação, desde 
que a empresa cumpra todas 
as normas estabelecidas em 
lei complementar e em instru-
mento contábil.

O projeto de concessão 
foi enviado para parecer do 
departamento jurídico da 
Prefeitura.

Segundo o secretário, mais 
oito projetos de concessão 
de áreas para empresas em 
Lorena devem ser concluídos 
até o final do ano.

2,0787 hectares, localizada 
às margens da BR-459, que 
liga Lorena a Poços de Caldas. 
“Esse projeto é muito impor-
tante para o nosso município. 
Ele marca o início de uma nova 
fase de incentivo à indústria, 
cujo principal objetivo é a ge-
ração de empregos e a atração 
de novas empresas para a ci-
dade”, afirmou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Willians Gomes.

O termo assinado faz par-
te de um amplo projeto e 
concede o direito de uso do 
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Reunião para assinatura de liberação de área, para ampliação de empresa, que produz paletes em Lorena
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Com R$ 1,8 milhão, Caraguá 
reforma unidades hospitalares
Medida anunciada por Prefeitura de cidade litorânea e iniciada no último mês, 
é aposta para garantir acessibilidade e comodidade para população local

Buscando garantir a aces-
sibilidade e a comodidade dos 
pacientes, Caraguatatuba está 
reformando diversas UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) 
e UPA’s (Unidades de Pronto 
Atendimento), além dos Cen-
tros de Especialidade. Ao todo, 
o investimento é de R$1,8 
milhão.

O montante está empregado 
em ações como reforma de 
telhados, melhorias em siste-
mas hidráulico e elétrico, além 
de pinturas e acessibilidade. 
Entre as unidades que foram 
contempladas estão as UBSs 
do Perequê Mirim, Jetuba, 
Morro do Algodão, e os Centros 
de Especialidades Médicas e 
Odontológicas, assim como 
a nova sede da secretara de 
Saúde. 

A unidade do bairro Tabatin-
ga recebeu reforma e amplia-
ção. O local ganhou reforma 
no telhado, adaptação de salas 
para consultórios, recepção, 
salas de inalação, vacina e 
coleta; banheiros e paisagismo. 
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A expectativa é para a chegada 
do novo mobiliário com as ade-
quações logísticas. A Prefeitura 
espera que os equipamentos 
estejam liberados no início de 
2023.

Outras ações como instala-
ções de prevenção e proteção 
a incêndios também foram 

feitas no Pró-Mulher, Samu 
Centro, UPA Central, além dos 
postos de saúde dos bairros 
Casa Branca, Jaraguazinho, 
Jetuba, Massaguaçu, Morro do 
Algodão, Perequê-Mirim, Porto 
Novo, Tabatinga e Tinga.

O cronograma estabelecido 
pelo Município prevê ainda 

Foto: Reprodução PMC

Unidade de saúde em Caraguá, que deve passar por reforma; UPA’s e UBS’s têm qualificação garantida

EDP substitui lâmpadas a vapor
por LED nas ruas de Guaratinguetá
Troca beneficia população por maior nitidez, aumentando segurança nas ruas

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, está 
investindo R$ 2,7 milhões na 
modernização do parque de 
iluminação pública em Gua-
ratinguetá. Para melhorar a 
eficiência energética, estão 
sendo substituídas 3,3 mil 
lâmpadas de vapor de sódio 
por luminárias de LED, que 
são mais eficientes, duráveis 
e econômicas. 

O trabalho, realizado em 
parceria com a Prefeitura de 
Guaratinguetá, começou a 
ser feito em novembro e deve 
ser concluído até o final deste 

Da Redação
Guaratinguetá

ano. Esse volume equivale ao 
consumo médio anual de apro-
ximadamente 412 residências, 
considerando o consumo mé-
dio de 200 kWh/mês. 

“Beneficiar a população da 
área de concessão por meio 
dos programas de eficiência 
energética e tornar a ilumina-
ção pública das cidades mais 
limpa é o nosso propósito. 
Contribuímos diretamente 
para a utilização segura e 
racional da energia elétrica 
e, consequentemente, para a 
redução de gastos com energia 
e um melhor uso dos recursos 
naturais”, afirmou o gestor 
operacional de Eficiência Ener-
gética, Leandro Cardoso.  

Eficiência – Durante todo 
o ano a EDP trabalha para 

mês. A iniciativa traz benefí-
cios para a população, pois a 
tecnologia LED proporciona 
mais conforto visual e nitidez, 
ampliando assim a segurança 
de forma geral.

As lâmpadas LED também 
resultam em maior eficiência 
na redução dos custos de 
manutenção, uma vez que a 
durabilidade da lâmpada é 
superior ao sistema que es-
tava sendo utilizado. O novo 
modelo também gera menor 
impacto ambiental por não 
conter mercúrio e outros com-
ponentes em sua composição.

Com o projeto, será possível 
reduzir o consumo de energia 
da administração municipal 
referente à iluminação pú-
blica em cerca de 990 MWh/

reforma do Samu e da UBS do 
Porto, em colaboração da orga-
nização social João Marquesi, 
enquanto a UPA Sul receberá 
pintura e novo sistema de ar 
condicionado com foco em 
evitar umidade na edificação. O 
investimento nestas atividades 
é de cerca de R$ 100 mil.

difundir ações de economia de 
energia com práticas que vão 
desde a distribuição gratuitas 
de lâmpadas de LED, o custeio 
de projetos de eficiência ener-
gética, até a busca efetiva por 
famílias que estejam aptas a 
entrar no Cadastro Social, e as-
sim, serem inseridas na Tarifa 
Social de Energia Elétrica para 
pagarem menos pelo serviço.

Neste ano a EDP substituiu 
135 mil lâmpadas e cadastrou 
quase 1,2 mil novas famílias 
na Tarifa Social. Foram inves-
tidos R$ 2,3 milhões em pro-
jetos de Eficiência Energética, 
o que geraram uma economia 
de 2.600MWh/ano – quantida-
de suficiente para abastecer 
o consumo de 1.090 famílias 
por um ano.

Iguá é eleita uma das melhores 
empresas para trabalhar no Brasil
Pelo sexto ano consecutivo, grupo é reconhecido com o selo de GPTW pela 
qualidade, a mais conceituada certificação em Gestão de Gente do país 

A Iguá Saneamento foi 
considerada, pelo sexto ano 
consecutivo, uma ótima 
empresa   para se trabalhar 
no Brasil, segundo a con-
sultoria GPTW (Great Place 
To Work). O selo é a mais 
conceituada certificação em 
gestão de pessoas do país e 
confere, à empresa que o re-
cebe, uma posição destacada 
no mercado, reconhecendo 
seus esforços e avanços na 
construção de ambientes de 
trabalho melhores para as 
pessoas, para os negócios 
e para a sociedade. Desde 
2017, quando foi criada, a 
Iguá recebe ininterrupta-
mente a certificação, a partir 
de pesquisa realizada com 
a participação voluntária e 
confidencial dos colabora-
dores.

“Sabemos que estamos 
no caminho certo quando 
somos apoiados por um 

Da Redação
Piquete

time que acredita em nossa 
liderança. Temos orgulho 
em dizer que aqui possuímos 
indivíduos essenciais para 
o crescimento e desenvolvi-
mento da empresa”, afirma 
Érica Silvino, diretora de 
Gestão de Gente da Iguá 
Saneamento. 

É por meio da equipe de 
Gestão de Gente que começa 
a construção para a conquis-
ta do selo GPTW. “Ao final da 
aplicação da pesquisa de cli-
ma organizacional, fazemos 
uma análise dos resultados 
para mapeamento das ações 
que visam a manutenção 
do clima positivo dentro da 
organização. Cada uma de 
nossas operações possui seu 
plano de ação de engajamen-
to, desenvolvido em conjun-
to com comitês multidiscipli-
nares e aprovado por suas 
diretorias. Além das ações 
locais, possuímos programas 
de reconhecimento e proje-
tos corporativos que visam 
a sustentação da cultura da 

organização, contribuindo 
também para a promoção 
de um bom ambiente de 
trabalho”, conta a executiva.

O desenvolvimento de 
uma série de projetos jun-
to aos seus colaboradores 
ajuda a explicar a conquista 
de mais um selo GPTW pela 
Iguá. Dentre os projetos, po-
demos citar o Voluntariguá, 
uma oportunidade para os 
colaboradores exercerem o 
voluntariado e expandirem 
a atuação da Iguá para além 
da prestação de serviços de 
água e esgoto.

Na área de capacitação 

profissional, a Iguá investe 
e mantém uma plataforma 
de ensino a distância, a 
H2ON, que oferece suporte 
de aprendizagem para que 
todos possam ampliar seus 
conhecimentos e se atualizar 
sobre os temas mais relevan-
tes do setor.

“Todas estas ações têm 
um único propósito, o bem-
-estar do nosso time. No 
caminho para ser a melhor 
empresa de saneamento 
para o Brasil é preciso, antes, 
ser a melhor empresa para 
os nossos colaboradores”, 
conclui a Érica Silvino.

Sobre a Iguá Saneamento: Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no gerenciamento 
e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de 
concessões e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas do setor no país, está 
presente em 39 municípios de seis estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, São Paulo e Paraná – com 18 operações que beneficiam cerca de 7,1 milhões de 
pessoas. A Iguá tem quatro pilares essenciais que orientam as ações socioambientais em todas as 
suas unidades, constituindo o planejamento estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na 
produção e distribuição de água; Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às 
pessoas. Signatária da Rede Brasil do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), 
a companhia assumiu publicamente o compromisso de zerar as emissões de carbono até 2030. 
Em 2021, ganhou reconhecimento pela excelência em gestão e serviços com o Prêmio Nacional 
de Qualidade no Saneamento (PNQS). No mesmo ano, foi eleita pelo quinto ano consecutivo uma 
ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega 
aproximadamente 1,8 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: 
em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 04 - Contrato N° 219/18 – PP Nº 107/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: AUTO POSTO CONDE LTDA - CNPJ Nº: 51.784.098/0001-56
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 219/18, decorrente do Processo Licitatório nº 578/18, Pregão 
Presencial nº 107/18, firmado em 11 de dezembro de 2018, nos termos previstos em sua 
Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 11 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 3.098.490,00 (três 
milhões noventa e oito mil quatrocentos e noventa reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 08 - Contrato 14/21 – CP 07/20 – Processo Licit 481/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 15.236.668/0001-00
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 14/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 481/2020, 
Concorrência Pública nº 07/2020, firmado em 19 de fevereiro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 04 (quatro) meses, a partir de 19 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 09 - Contrato 185/20 – CP 06/2020 – Proc. Lic. 380/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO:ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA- CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 185/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 380/2020, 
Concorrência Pública nº 06/2020, firmado em 16/10/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 03 (três) meses, a partir de 16/12/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 10 – Contrato nº 265/20 – TP 32/20 – Proc. Licitatório nº 499/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COMERCIO LTDA - CNPJ 
Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 265/20, decorrente do Processo Licitatório nº 499/20, Tomada 
de Preços nº 32/20, firmado em 16/12/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 03 (três) meses, a partir de 16/12/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria, CEP:12607-020, LORENA-SP

Setor de Fiscalização
NOTIFICAÇÃO 036/2022-
MAKO CONVIVIO RESIDENCIAL LORENA SPE LTDA-IM. 31188-FICA NOTIFICADO 
PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, 
NO PRAZO DE 30 DIAS DA PUBLICAÇÃO PARA PAGAMENTO DA GUIA DAM 249033- 
R$1944,89-REFERENTE SERVIÇOS TOMADOS EM LORENA DA(S) EMPRESA(S) 
UPTICK CONSULTORIA LTDA; EDUARDO C. DA SILVA ; EQUILIBRIUM ENGENHARIA 
E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO EIRELI; MENDONCA ENGENHARIA E PROJETOS 
EIRELI; - KATSUKI ACELERADORA DE NEGÓCIOS LTDA, DA(S) COMPETÊNCIA(S): 
FEVEREIRO E MARÇO/22- NOTA FISCAL 2076,1995; MAIO/22 -NOTA FISCAL 2745, 
570, 808, (EXCETO NOTA FISCAL 865, 894), RESPECTIVAMENTE.; ABRIL/22-NOTA 
FISCAL-1932, 38176 - UPTICK CONSULTORIA LTDA, PIGMA GRAFICA E EDITORA 
LTDA,RESPECTIVAMENTE, CUJAS NOTAS FORAM TRIBUTADAS COM RETENÇÃO 
UMA VEZ QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM LORENA E O PRESTADOR 
NÃO TEM INSCRIÇÃO NO MUNICÍPIO SENDO O ISS DEVIDO PELO TOMADOR, 
CUJAS NOTAS FORAM LANÇADAS SEM ALÍQUOTA, MODO QUE O FISCO LANÇOU AS 
ALÍQUOTAS 3% DE ISSQN-.RITA DE CASSIA MOURA E SILVA-FISCAL DE TRIBUTOS-
MATRICULA 6061-LEI 2859/2003 E NORMATIVA 02/2016-PROCURADORIA MUNICIPAL.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 01 - Contrato 44/2022 – TP 09/2022 – Proc Lic 73/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 44/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 73/2022, Tomada 
de Preços nº 09/2022, firmado em 25 de abril de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 03 (três) meses, a partir de 25 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 16/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 36/2022 PROC. Nº 650/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Registro de preços para aquisição 
parcelada de material de construção para manutenção e conserto dos próprios públicos e 
pontes rurais do município, pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min 
do dia 10 de janeiro de 2023, 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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca 
todos os trabalhadores da empresa PERFILOR S.A CONSTRUÇÕES 
, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
no próximo dia 19 de dezembro de 2022, às 10h00, em convocação 
única e não havendo número legal com qualquer número de 
presentes, na sede da empresa na Avenida Dr. Peixoto de Castro S/N 
– Cep 12606-580 , na cidade de Lorena/SP, para tratar de assuntos 
referente a Campanha Salarial. 
 
 
 
 



17 DE DEZEMBRO DE 2022 7

Em parceria com Governo do Estado, Guaratinguetá 
entrega 28 unidades habitacionais do Vida Longa
Por meio do programa, casas são projetadas com acessibilidade para idosos em situação de vulnerabilidade social

Em mais uma parceria com 
o Governo de São Paulo, a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
entregou as 28 moradias do 
programa Vida Longa. As cons-
truções são promovidas por 
meio das secretarias de Estado 
da Habitação, Desenvolvimento 
Social, a CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano) e prefeituras.

O convênio foi firmado em 
maio de 2021 e as entregas 
aconteceram na quinta-feira 
(15). A cerimônia contou a 
presença do prefeito Marcus 
Soliva (PSC) e sua comitiva, 
do representante do Estado, 
o diretor de Atendimento 
Habitacional da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano), Éric 
Romero, e dos idosos contem-
plados com as moradias que 
ficam no bairro do Iapi.  

Os projetos dos imóveis do 

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá

jetivo de incentivar o convívio 
dos moradores. 

Um dos representantes da 
gestão municipal no evento, o 
secretário de Assistência Social, 
Marcos Evangelista, destacou 
a melhoria na qualidade de 
vida dos idosos selecionados. 
“A implantação do programa 
Vida Longa, aqui no nosso mu-
nicípio, significa um avanço no 
segmento que nós chamamos 
de ‘Proteção Especial ao Idoso’, 
no âmbito municipal e dos 
nossos idosos, porque ele visa a 
garantia de um envelhecimen-
to ativo, da conquista de uma 
longevidade com qualidade”.

A partir da cerimônia de 
entrega, os contemplados com 
as moradias já podem receber 
as chaves dos imóveis e se 
mudarem para o residencial. O 
conjunto habitacional do Vida 
Longa, em Guaratinguetá, foi 
nomeado de ‘Yvette Kalil Vilela 
Leite’, moradora da cidade que 
faleceu em 2020 e se dedicava 
ao trabalho voluntário no 
município.

Vida Longa são criados de 
acordo com os parâmetros de 
acessibilidade. Os idosos con-
templados foram selecionados 
pela secretaria Municipal de 
Assistência Social, com foco na 
situação de vulnerabilidade so-
cial e pessoas com vínculo fami-
liar fragilizado. Os moradores 
não pagam taxa de ocupação e 
contas de água e luz. Além das 
isenções, as casas contam com 
móveis e eletrodomésticos.

De acordo com informações 
da Prefeitura, as casas possuem 
33m² distribuídos entre sala 
de estar, cozinha, banheiro, 
área de lazer e área de serviço, 
projetados com equipamentos 
de acessibilidade como barras 
de apoio, vasos sanitários em 
altura adequada, alarmes de 
emergência, corredores amplos 
e com piso antiderrapante. 
Além da estrutura projetada 
para a segurança na locomoção 
dos idosos, o residencial conta 
com áreas para socialização 
e lazer com churrasqueiras e 
academia ao ar livre, com ob-

O Comus (Conselho Muni-
cipal de Saúde de Aparecida) 
aprovou relatório, na quar-
ta-feira (14), questionando a 
Prefeitura sobre a licitação 
realizada para a contratação de 
empresa e o funcionamento do 
Centro de Imagens. O serviço 
deve funcionar na Unidade 
de Pronto Atendimento, onde 
funcionava o Centro de Enfren-
tamento da Covid-19, no bairro 
Santa Terezinha.

O relatório foi elaborado 
pela comissão de fiscalização 
do Comus, que é composta 
por Fernando Brasílio e a Dra. 

Andréa Moroni
Aparecida

Claúdia Saloti. O presidente 
do Conselho, Boaventura dos 
Santos, garantiu que o Comus 
não é contrário ao Centro de 
Imagens. “Nós somos a favor, 
mas gostaríamos de receber, 
antecipadamente, de onde vem 
a verba, como ele vai funcionar. 
O secretário de Saúde nos 
informa apenas depois que as 
decisões foram tomadas”.

Boaventura informa que o 
relatório foi enviado para a 
Câmara, Tribunal de Contas 
da União e Ministério Público. 

“Nós gostaríamos de participar 
mais das decisões sobre a área 
da saúde, dar nossa opinião, 
essa é a nossa função”.  

Segundo o Conselho, o con-
trato da empresa que vai 
operar o Centro de Diagnós-
tico tem um custo de quase 
R$ 2 milhões por ano para 
administrar funcionários e 
equipamentos para o centro 
de imagens. No local haverá 
aparelhos para tomografia, 
mamografia, ultrassonografia 
e raio X.

Conselho de Saúde aprova relatório 
questionando Prefeitura de Aparecida 
sobre instalação do Centro de Imagens
Documento é enviado à Câmara, Tribunal de Contas e MP

Centro de Enfrentamento da Covid-19, que desativado, dará lugar ao futuro Centro de Imagens de Aparecida

Foto:Arquivo Atos

Foto: Francisco Assis

Preso homem que mantinha esposa e filhos 
em cárcere privado e animais maltratados
Mulher, bebê e pré-adolescentes são atendidos no sistema municipal de saúde; Prefeitura busca 
apoio para ajudar cerca de sessenta cães e gatos que moravam no local e aguardam por novo lar

A Polícia Civil continua in-
vestigando o caso de flagrante 
de cárcere privado e violência 
doméstica, registrado na terça-
-feira (13), que levou a prisão 
de um homem de 39 anos, acu-
sado de privar esposa e filhos 
de contatos sociais. Além de 
ser detido, ele foi multado em 
R$180 mil por manter sessen-
ta cães e gatos em condições 
precárias.

O crime aconteceu na aveni-
da São Tomás, no bairro Vila 
Hepacaré, em Lorena, onde 
D.R.X., segundo a delegada 
Adriana Gonçalves, respon-
sável pela DDM (Delegacia de 
Defesa da Mulher) mantinha 
a vítima A.K. (41 anos) e duas 
crianças: S.K.X. (três meses) e 
G.K.D.S. (12 anos) em casa, sem 
autorização para sair ou ter 
contato com outras pessoas. 
O menino mais velho era filho 
de outro relacionamento da 
mãe, o menor, do atual com-
panheiro.

A delegada explicou que 
a polícia chegou até a casa 
devido às denúncias de vizi-
nhos que escutavam gritos, 
e ao Conselho Tutelar, que 
precisava averiguar a situação 
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animais, temos cachorras pre-
nhas, inclusive. Então correndo 
para encontrar um local que 
possa receber esses animais 
e cuidar deles. A UPA (União 
Protetora dos Animais) está 
lotada, não tem como receber 
mais nenhum, por isso, já en-
tramos em contato com outras 
ONG’s e até com deputados”.    

Adailton explicou que en-
quanto os animais não são 
transferidos, a Prefeitura está 

Animais aguardam para serem transferidos de residência, onde família era mantida sob cárcere privado

fornecendo ração e água para 
os animais no local. “A casa vai 
ser limpa, desinfetada e nós 
precisamos tirar os animais 
de lá”.

O secretário pede ajuda 
da população para a adoção 
dos animais. “Quem puder 
adotar um cachorro ou gato 
pode entrar em contato com 
a Vigilância Sanitária. Nós en-
tregaremos o animal vacinado 
e castrado”.

das crianças. “Nós tentamos 
entrar em contato com a vítima 
algumas vezes, mas ela nunca 
respondia. Aproveitamos que 
o Conselho Tutelar ia até a 
residência para verificar o que 
acontecia com a família”.

Em contato com nossa repor-
tagem, um dos vizinhos contou 
que a esposa não fazia contato 
visual e que apenas discussões 
eram ouvidas. “Mal consegui 
ver ela, era muito difícil. A 
gente nem imaginava que isso 
estava acontecendo”, relatou 
uma moradora da região, que 
não quis se identificar.

Quando os conselheiros 
chegaram, encontraram o local 
em uma condição degradan-
te. “Cerca sessenta animais, 
entre cães e gatos, viviam no 
interior da casa, com chão e 
móveis cobertos de dejetos, 
impregnando completamente 
o ambiente, causando fortes 
náuseas a qualquer pessoa”, 
contou a delegada.

O Conselho Tutelar acionou 
as polícias Militar, Civil, Vigi-
lância Sanitária, Guarda Civil 
Municipal e Polícia Científica. 
“Durante conversa com os 
policiais militares, a vítima re-
latou que vivia sob constantes 
ameaças de morte (também 
as crianças), era mantida em 
condição de cárcere privado, 

inclusive o homem a impedia 
de se comunicar com outras 
pessoas através de ligações 
telefônicas ou mensagens 
eletrônicas”.

A.K. não tem família e vivia 
com o atual companheiro 
há três anos. “Ele foi preso e 
encaminhado para a cadeia 
de Aparecida. Na quarta-feira 
(14) passou por audiência de 
custódia e foi determinada a 
sua prisão preventiva. A Justiça 
também emitiu uma medida 
protetiva para que ele não 
se aproxime da mulher e das 
crianças”.

A vítima e as crianças foram 
encaminhadas para o Pronto 
Socorro. “A mãe vai seguir sen-
do atendida pela assistência so-
cial do Município e as crianças 
ficarão sob responsabilidade 
do Conselho Tutelar até que 
ela reestruture a sua vida para 
poder receber as crianças”.

Após vistoria da Vigilância 
Sanitária verificou-se que a 
casa, que é de propriedade 
da vítima, não tem condições 
de ser habitada. “A casa terá 
que ser limpa, desinfetada e 
mobiliada para poder receber 
a família”. 

Animais – Após vistoriar 
o local, a Polícia Ambiental 
acionou a Vigilância Sanitária 
para providenciar um destino 

para os sessenta animais, sen-
do quarenta cachorros e vinte 
gatos, que estavam vivendo na 
casa.  O proprietário recebeu 
uma multa de R$ 180 mil por 
maus tratos.  

De acordo com o secretário 
de Saúde, Adailton José Pinto, 
foi montada uma força-tarefa 
para tentar conseguir um 
novo local que possa acolher e 
cuidar desses animais. “Nosso 
veterinário já está avaliando os 

Prefeito e vice participam de entrega de chaves a famílias contempladas pelo programa Vida Longa

Foto: Reprodução PMP
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O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), comemorou, na última 
semana, a premiação da 
cidade no Memorial da Amé-
rica Latina, em São Paulo. 
O município está entre os 
três melhores nas catego-
rias “Turismo de Aventura 
e Turismo Gastronômico”.

Essa foi a segunda vez que 
a cidade participou do prê-
mio Top Destinos Turísticos, 
mas foi a primeira vez como 
finalista. O evento foi reali-
zado pela ADVB (Associação 
dos Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil) e 
Associação Mundial dos 
Profissionais de Viagens e 
Turismo.

A premiação tem como ob-
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jetivo estimular campanhas 
em diferentes meios para o 
público que busca ações tu-
rísticas e entretenimento no 
Estado de São Paulo. Dessa 
forma, busca comunicar, 
por meio das redes sociais, 
com o cidadão que visita um 
município, promovendo o 
setor turístico. 

“Pindamonhangaba ficou 
entre os três melhores des-
tinos turísticos de aventura 
e gastronomia do estado de 
São Paulo, no prêmio Top 
Destinos Turísticos 2022. 
Agradecemos a toda popula-
ção que votou no júri popu-
lar e também ao júri técnico, 
a equipe da secretaria de 
Cultura e Turismo, Comtur, 
empresários e a todos que 
estão colaborando para que 
Pindamonhangaba tenha 
um Novo Turismo. E, princi-
palmente, ao nosso prefeito 

Pindamonhangaba é destaque no “Top 3 
Destinos Turísticos do estado de São Paulo”
Premiações dão sequência a índices positivos nos últimos anos; projeto foca fomentação do turismo

Fazenda Gokula, atração turística de Pinda; cidade aparece no ranking de melhores destinos paulistas

Foto: Bruna Silva

Dr. Isael Domingues, que 
acredita no potencial da 
nossa cidade”, destacou o se-
cretário adjunto de Cultura 
e Turismo, Ricardo Flores.

O município concorreu 
ainda na categoria turismo 
cultural. Em ‘gastronômico’, 
a cidade disputou a final 
com Vinhedo e São Roque, 
que acabou vencendo da 
categoria. Em ‘aventura’, a 
final foi entre São Pedro e 
Socorro, que foi a vence-
dora. Ao todo, mais de cem 
cidades de todo o estado 
participaram da premiação. 
Os vencedores foram acla-
mados pelo voto popular 
e também por avaliação 
do júri técnico. Domingues 
parabenizou a pasta res-
ponsável e enfatizou que 
Pindamonhangaba ruma “ao 
desenvolvimento dos seus 
potenciais turísticos”.

APOLO TUBULARS S.A.
CNPJ nº 42.419.150/0001-84

NIRE nº 35.3.0033682-8
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA NO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2022
LOCAL E HORA: Realizada por videoconferência, às 15:00 horas. PRESENÇA: Presente a totali-
dade dos membros do Conselho de Administração da Apolo Tubulars S.A. (“Companhia”). Regis-
tra-se, ainda, a participação dos Srs. Rafael Alcides Raphael e Cesar Augusto Peixoto de Castro 
Palhares - Diretores da Companhia. CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. MESA: Amin Alves Murad 
– Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Secretário. ORDEM DO DIA: Reestru-
turação do Departamento de Compliance e do Comitê de Ética da Companhia. DELIBERAÇÕES: 
Primeiramente, foram declarados abertos os trabalhos da reunião e lida a ordem do dia, tendo o 
Presidente esclarecido aos demais Conselheiros que a ata a que se refere esta reunião será lavrada 
na forma sumária, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da 
lei. Após debates acerca do tema constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Adminis-
tração deliberaram, por unanimidade de votos, no sentido de eleger a Sra. Luciana Fernandes Na-
cif, Especialista Jurídico da Companhia, para os seguintes cargos: (i) membro do Departamento 
de Compliance, para exercer a função de Analista de Compliance; e (ii)  membro do Comitê de 
Ética da Companhia em substituição a Sra. Elis Motta Gonçalves do Monte, para o cumprimento de 
um mandato coincidente com o dos demais membros do Departamento de Compliance e do Comitê 
de Ética, ou seja, até 1º de abril de 2024. O membro ora eleito tomará posse após a assinatura do 
Termo de Posse lavrado no livro próprio da Companhia e não perceberá honorários. Em decorrência 
da deliberação supra, o Departamento de Compliance e o Comitê de Ética da Companhia passam 
a ter a seguinte composição: Departamento de Compliance: a) como Coordenador de Com-
pliance: Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretor Jurídico da Companhia); e b) como 
Analistas de Compliance: Andressa Leandro Siqueira (Especialista Jurídico da Companhia) e 
Luciana Fernandes Nacif (Especialista Jurídico da Companhia). Comitê de Ética: Cesar Augusto 
Peixoto de Castro Palhares, como Coordenador do Comitê de Ética; Rafael Alcides Raphael 
(Diretor Presidente da Companhia); Igor de Oliveira Gomes (Diretor de Operações da Companhia); 
Aline Freitas dos Santos Rosa (Gerente Administrativo e de Recursos Humanos da GPC Química 
S.A.); Andressa Leandro Siqueira (Especialista Jurídico da Companhia) e Luciana Fernandes 
Nacif (Especialista Jurídico da Companhia), como membros do Comitê de Ética. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se antes a presente ata em 
livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes. 
Membros Presentes à reunião: Amin Alves Murad – Presidente do Conselho de Administração; 
Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Antônio 
Joaquim Peixoto de Castro Palhares; Alcides Morales Filho; e Carlos Eduardo de Sá Baptista – 
Membros do Conselho de Administração. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Todos os documentos 
que suportaram a presente reunião encontram-se arquivados na sede da Companhia. Certifico que 
a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Rio de Janeiro, 4 de outubro 
de 2022. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário da Reunião. JUCESP. Certifico o 
registro sob o nº 690.110/22-4 em 14/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Natal com mais conforto: Isael anuncia 
cinco cestas a funcionários em dezembro
Servidores públicos de Pindamonhangaba contam com produtos de cinco tipos 
no último mês do ano; ação da Prefeitura foca valorização dos trabalhadores

Como meio de valorizar 
os mais de quatro mil fun-
cionários da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, o prefeito 
Isael Domingues (PL) anunciou, 
nesta semana, a concessão de 
cinco cestas para os funcio-
nários públicos, neste mês. O 
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torrone, entre outros, além de 
refrigerantes, calabresa, sala-
me e azeitonas. Os funcionários 
receberão também um kit, em 
bolsa térmica, com ave con-
gelada. Dessa forma, ao todo 
serão cinco tipos de cestas: 
mensal de alimentos, limpeza, 
natalina, complementar e o kit 
congelado. 

A esquematização da entrega 
começa na próxima segunda-
-feira (19) para os servidores 
com nomes iniciados com as 

calendário de entregas começa 
na próxima segunda-feira (19).

A administração entregará 
cestas completares aos traba-
lhadores do município. Eles 
receberão a tradicional cesta 
de alimentos e de produtos de 
higiene, assim como cesta na-
talina com os itens ameixa em 
calda, balas, biscoitos, bombom, 
creme de leite, leite condensa-
do, farofa temperada, lentilha, 
panetone, chocotone, pão de 
mel, pêssego em calda, suco, 

letras de A à D, terça-feira (20) 
de E à K, quarta-feira (21) de 
L à Q; e quinta-feira (22) de R 
à Z, no Almoxarifado Central.  
Entre os dias 26 e 27 poderão 
ser retiradas as cestas básicas 
e cestas de Natal de quem não 
compareceu no prazo inicial. 
Porém, a entrega do kit com 
a ave congelada acontecerá 
somente entre os dias 19 e 22.

“Quero parabenizar toda nos-
sa equipe do setor de Licitação, 
que em tempo hábil realizou 
todo procedimento para que 
neste mês de dezembro nosso 
funcionalismo público pudes-
se receber esse presente de 
Natal, com vários itens além 
dos que tradicionalmente já 
entregamos. É um simples 
ato de reconhecimento pelo 
excelente trabalho que os ser-
vidores fazem pela população 
de Pindamonhangaba durante 
todo o ano”, afirmou o chefe do 
Executivo.

Foto: Reprodução PMP

O Natal de Pinda; Isael anuncia cinco cestas diferentes a servidores


