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Contrário a mais cadeiras, Norbertinho 
foca tecnologia e maior transparência

O novo presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba, 
Francisco Norberto de Mo-
raes, o Norbertinho (Repu-
blicanos), assumiu a mesa 
diretora com uma boa pers-
pectiva para os próximos 
dois anos. Seus principais 
desafios serão digitalizar os 
processos do Legislativo e 
aproximar a população dos 
trabalhos dos vereadores.

Uma de suas primeiras 
ações foi digitalizar todo o 
processo da Câmara. “Nós 
não tínhamos o processo 
digital, agora foi implantado 
e já iniciamos o treinamento. 
Na primeira sessão desse 
ano o processo será todo 
digital, os requerimentos, 
projetos de lei”, informou o 
vereador.

Outra ação planejada pelo 
presidente é melhorar o site 
da Câmara e tornar mais 
conhecida a TV Câmara. 
“Nós temos as nossas redes 
sociais, a TV Câmara, e a 
nossa proposta é melhorar a 
qualidade da programação e 

Andréa Moroni
Pindamonhangaba

Presidente da Câmara, Norbertinho, assumiu o Legislativo com missão de atrair a atenção dos moradores

a divulgação. Porque muitas 
pessoas da cidade não sabem 
que temos essa TV”.

Com a tecnologia e a di-
vulgação dos trabalhos, 
Norbertinho espera apro-
ximar mais a população da 
Câmara. “Nossos vereadores 
são bastantes acessíveis e 
com a tecnologia, os mora-
dores não precisam sair de 
casa para interagir com os 
parlamentares”.

Mais cadeiras – O novo 
presidente é contrário à 
proposta de aumento no nú-
mero de cadeiras na Câmara, 
permitida por lei. Atualmen-
te, Pindamonhangaba possui 
11 vereadores e poderia 
aumentar esse número para 
17 ou 21 parlamentares. 
“Na minha opinião a quan-
tidade de parlamentares 
é suficiente para a nossa 
cidade. Temos 55 bairros 
em Pinda e 11 vereadores, 
o que é suficiente. Antes 
de aumentar esse número 
precisamos avaliar que essa 
medida traria custos extras, 
como assessores e outros, 
mas essa é a minha opinião. 
Se algum vereador achar que 
é necessário o aumento, é só 

Novo presidente assume Legislativo em ano de perspectivas de crescimento e desafios com atendimento
apresentar o projeto e nós 
vamos discutir”.

Transporte – Os vereado-
res estão trabalhando junto 
à Prefeitura para tentar 
manter ou reduzir o valor 
da tarifa do transporte pú-
blico na cidade. “A Prefei-
tura realizou uma licitação 
para o transporte porque o 
contrato estava vencido. Só 
uma empresa se interessou, 
e o valor da passagem foi 
estabelecido em R$ 5,50 a 
partir de abril. Nós estamos 
fazendo um estudo, junto 
com o prefeito, para ver se 
é possível manter o valor ou 
reduzi-lo. Mas tudo depende 
de orçamento”.

Duodécimo – A Câmara de 
Pindamonhangaba não pega 
o valor total do duodécimo 
anual, que corresponde a 
6% do orçamento da Prefei-
tura, de aproximadamente 
R$ 24 milhões. “A Câmara 
faz o planejamento anual 
de seus gastos e só recebe 
o valor que vai utilizar. O 
orçamento desse ano é de 
R$ 14 milhões, então, com 
essa medida, nós não temos 
grandes devoluções do duo-
décimo no final do ano”.

Após três anos, Lorena confirma realização do Carnaval
Praça Doutor Arnolfo de Azevedo é escolhida para abrigar evento; programação deve ser divulgada nos próximos dias

A Prefeitura de Lorena 
anunciou na tarde da segun-
da-feira (16) que a cidade 
contará neste ano com festi-
vidades de Carnaval. Apesar 
de não revelar detalhes sobre 
a programação do evento, 
o Executivo informou que a 
folia terá como palco a tradi-
cional praça Doutor Arnolfo 
de Azevedo, na região central. 

Em nota divulgada no site 
oficial, a Prefeitura confirmou 
a realização do “Carna Lore-
na” entre os dias 18 e 21 de 
fevereiro. Além de matinês e 
shows, o evento deverá contar 
com apresentações de escolas 
de samba e de blocos carna-
valescos da cidade.

O Executivo informou que o 
Mercado Municipal abrigará 
duas festividades prelimina-
res em fevereiro. A primeira, 
que será realizada no dia 
11, trata-se da votação que 
definirá a Corte do Carnaval 
2023. A outra, será o concur-
so Destaque em Destaque, 
que escolherá os foliões que 
mais se destacam em quesitos 
como criação, transformista, 
originalidade e luxo feminino 
e masculino.

A reportagem do Jornal 
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Atos solicitou à Prefeitura 
mais detalhes sobre o “Carna 
Lorena”, como o valor do in-
vestimento e se haverá dispu-
ta entre as escolas de samba, 
mas o pedido não foi atendido 
até o fechamento desta edi-
ção. Segundo o Município, 
o cronograma de evento e 
demais informações sobre sua 
organização serão divulgadas 
em breve nas redes sociais.

O “Carna Lorena” marcará o 
retorno dos festejos de Momo 
na cidade, que foi palco da 
folia pela última vez em 2020.  
No início de novembro de 
2021, Ballerini chegou a con-
firmar que investiria R$150 
mil na realização do Carnaval 
2022, na praça Arnolfo de 
Azevedo, e que contaria com 
a volta das apresentações 
de escolas de samba. Como 
não teria acesso a recursos 
municipais, a Liga das Escolas 
de Samba de Lorena arreca-
daria fundos, provenientes da 
bilheteria e do bar, durante os 
concursos da corte e do Des-
taque em Destaque. Em 30 de 
novembro de 2021, Ballerini 
decidiu cancelar o Carnaval 
devido às recomendações da 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) sobre o aumento 
de casos de Covid-19 no país, 
impulsionado pela variante 
Ômicron.

Foto: Reprodução PML

Movimentação no Carnaval de 2019, realizado na praça Arnolfo Azevedo; espaço volta a receber a festa em fevereiro, após anúncio de Ballerini



20 DE JANEIRO DE 20232

CONVÊNIOS MÉDICOS
A Santa Casa de Lorena possui a  

maior rede de Convênios Médicos 

da região, com ampla assistência 

e infraestrutura completa:

99631-681512

AGENDE SUA CONSULTA

Pronto Atendimento 24h;

Ambulatório de Especialidades;

Centro de Diagnóstico por Imagem;

Clínica Emília.

Prefeitos da região parti-
ciparam na terça-feira (17) 
da primeira reunião do ano 
da Agemvale (Agência Me-
tropolitana do Vale Paraíba 
e Litoral Norte). O evento foi 
realizado em São José dos 
Campos e contou a com a 
presença do governador em 
exercício, Felício Ramuth 
(PSD)

No evento, Felício Ramuth 
empossou o economista 
Sergio Francisco Theodoro 
como o novo diretor-execu-
tivo da Agemvale. “Desejo 
ao Sergio Theodoro sucesso 
à frente dessa missão, que 
será diferente daquela que 
ele já teve na sua primeira 
passagem pela Agemvale. 
O Sergio agora tem essa 
missão de articulação, nós 
queremos nos aproximar 
dos prefeitos e fazer um 
governo muito próximo 
das cidades”, disse Felício 
Ramuth.   

Sergio Francisco Theodo-
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ro é cientista econômico, 
gestor comercial e empre-
sário e será o novo dire-
tor-executivo da Agemvale, 
mesma posição que já ocu-
pou entre 2019 e início de 
2022. Sergio reside em São 
José dos Campos há 30 anos 
e foi secretário de Esportes 
e Lazer no município entre 
2009 e 2012. 

A Agemvale é uma au-
tarquia estadual criada em 
2012 com o objetivo de 
discutir o desenvolvimento 
socioeconômico e plane-
jamento regional para a 
melhoria da qualidade de 
vida da população, por meio 
de cooperação entre dife-
rentes esferas de governo. 
Atualmente, é composta 
por representantes dos 39 
municípios do Vale do Para-
íba, secretarias de Estado e 
Assembleia Legislativa.

Cidade Legal
Durante o evento, foram 

entregues 79 títulos de 
propriedade de um total de 
149 lotes regularizados pelo 
Programa Cidade Legal. Os 
títulos vão beneficiar 57 

Amgevale tem novo diretor executivo com 
missão de articular com prefeitos da região
Evento de posse contou com a presença de Felício Ramuth e a entrega de 79 títulos de propriedade

Posse de Sergio Francisco Theodoro, na direção da Agemvale; evento teve presença de Felício Ramuth

Foto: Reprodução

moradores do núcleo Lin-
deiro ao CDHU do município 
de Cachoeira Paulista, 12 
do núcleo Habitacional Vila 
Araújo, em Areias, e outros 
10 do loteamento São Luiz, 
na cidade de Natividade da 
Serra. Os demais 70 lotes 
regularizados aguardam a 
titulação dos proprietários.  

O Programa Cidade Legal 
apoia tecnicamente todo 
o processo legal e buro-
crático para regularização 
fundiária, com abertura da 
matrícula dos imóveis e a 
emissão dos títulos de pro-
priedade dos loteamentos, 
por meio de consultoria da 
equipe técnica especializada 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação 
do Estado de São Paulo. 

Além de garantir segu-
rança jurídica, o programa 
leva às famílias de baixa 
renda benefícios como o 
acesso ao mercado formal 
de crédito, a possibilidade 
de comercialização do imó-
vel agora regularizado e a 
transferência do bem para 
filhos ou herdeiros.

Com o objetivo de contribuir 
para a revelação de novos ta-
lentos do futebol, a Prefeitura 
de Lorena anunciou na segun-
da-feira (9) que promoverá no 
fim deste mês um torneio que 
reunirá as categorias de base 
de 113 times, sendo um da Bo-
lívia. Em sua terceira edição, o 
Lorena Cup deverá contar com 
a presença de observadores 
técnicos de quatro tradicionais 
clubes brasileiros. 

Segundo a secretaria de 
Esporte e Lazer, a competição, 
que será realizada entre os 
próximos dias 24 e 29, reunirá 
cerca de 2,5 mil jovens atletas, 
divididos em oito categorias 
(sub-11 ao sub-18). Além de 
São Paulo, o campeonato con-
tará com times da Bahia, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina.

A novidade da edição deste 
ano será a participação de uma 
equipe estrangeira. Em 2023, 
a Academia de Futebol Gran 
Moxos, da Bolívia, fará parte 
da competição.

A RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte) será representada no 
torneio por quatro times, Base 
Forte (Cruzeiro), Paulistinha 
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(Guaratinguetá), Lorena Fute-
bol Clube e Prefeitura de Canas.  

A expectativa é que todas as 
delegações cheguem a Lorena 
na manhã do próximo dia 23 
e participem da cerimônia de 
abertura do evento, às 20h, no 
CSU (Centro Social Urbano). O 
cronograma dos jogos deverá 
ser divulgado pela Prefeitura 
no início da próxima semana.

Além do CSU, as partidas 
serão realizadas no Campo 
do Brasil (Cidade Industrial), 
Campo do Vera Cruz (Bairro da 
Cruz), Campo do Guarany Fu-
tebol Clube (Cidade Industrial), 
Campo do União Operária Fu-
tebol Clube (Centro) e Campo 
da Associação Desportiva São 
Sebastião (Cabelinha).

Além de ressaltar a impor-
tância da realização do Lorena 
Cup, o secretário de Esporte 
e Lazer da cidade, Augusto 
Rédua, revelou que os jogos da 
competição serão acompanha-
dos por observadores técnicos 
de grandes clubes do futebol 
nacional. “Até o momento, está 
confirmado que teremos as 
presenças de olheiros do Pal-
meiras, Fluminense, Grêmio e 
Internacional. Essa competição 
tem o intuito de promover o 
intercâmbio cultural e espor-
tivo entre diversos estados, 
e também ajudar a revelar 
talentos para grandes equipes 
do futebol profissional”.

Lorena sedia torneio de base com mais de cem times de futebol
Competição conta com equipes de vários estados e da Bolívia; atletas serão observados por “gigantes” do futebol

Foto: Divulgação PML

Meninos participantes da Lorena Cup, competição de categoria de base que contou com a presença de olheiros de grandes clubes do país

LIGA PINDAMONHANGABENSE 
DE FUTEBOL DE SALÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Vice-Presidente da Diretoria da Liga Pindamonhangabense de 
Futebol de Salão, Carlos Fernando Reis da Silva, convoca todos 
os presidentes das associações a ela filiadas para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 05 de 
fevereiro de 2023, às 19:00 horas, em primeira convocação, com a 
presença da maioria absoluta dos filiados, ou em segunda convocação, 
trinta minutos depois, com qualquer número de presentes, na sua 
sede situada nesta cidade, na Rua Capitão José Martiniano Vieira 
Ferraz nº 167, Centro, para tomarem conhecimento do falecimento do 
então Presidente, Benedito José Coelho, e deliberarem sobre a sua 
substituição para complementar o mandato vigente até 02/01/2024.
Pindamonhangaba, 19 de janeiro de 2023.

CARLOS FERNANDO REIS DA SILVA
Vice-Presidente da Diretoria
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Prefeitura Municipal de 

CRUZEIRO 
Concurso Público Nº 3/2023 

EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES - RESUMIDO 
 

 1 

A Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, Estado de São Paulo, torna público o EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O 
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2023, visando ao provimento de vagas efetivas para o cargo de Motorista, o qual se processará de 
acordo com as instruções constantes neste Edital e na legislação complementar concernente à matéria. 
 
1. DOS CARGOS e INFORMAÇÕES BÁSICAS COMPLEMENTARES 
1.1. Os cargos, a quantidade de vagas, a carga horária semanal, o vencimento básico mensal, a escolaridade mínima e os 
requisitos de competência e o valor das inscrições são os seguintes: 
 

CARGO Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

ESCOLARIDADE MÍNIMA E          
REQUISITOS DE COMPETÊNCIA                                           

VALOR da 
INSCRIÇÃO 

 

1 Motorista  1 + CR(*) 30h/sem R$ 1.300,00 
Ensino médio completo. Carteira 
Nacional de Habilitação na categoria 
mínima “D”, em pleno vigor.  

R$ 24,00 

(*) Cadastro Reserva 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições serão efetuadas no período de 20 de JANEIRO a 09 de FEVEREIRO de 2023, exclusivamente através do site 
www.publiconsult.com.br, devendo o candidato se atentar ao disposto no item 3.2 deste edital se for o caso. 
 
3. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO 
3.1. O concurso público consistirá das seguintes fases de seleção:  
3.1.1. PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada a todos os candidatos com as inscrições 
deferidas.    
3.1.2. PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada aos 30 candidatos mais bem classificados 
aprovados na Prova Objetiva.  
 
4. DA DATA E HORÁRIOS ESTIMADOS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
4.1. A prova objetiva será realizada no município de CRUZEIRO/SP, com data prevista para o dia 26 de FEVEREIRO de 2023 
(domingo) às 09h00. 
 
4.2. A data prevista poderá ser alterada em virtude da quantidade de inscritos, da disponibilidade de locais para a realização 
da prova e de outros fatores supervenientes, preservando-se, no entanto, os períodos e horários indicados para a sua 
aplicação. 
 
A versão integral do presente do EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES estará disponível para consulta no site 
www.publiconsult.com.br, sendo ainda publicado de forma resumida no Jornal Atos (https://jornalatos.net/tag/cruzeiro/). 
  

 
CRUZEIRO, 20 de JANEIRO de 2023. 

THALES GABRIEL FONSECA 
Prefeito Municipal 

 

 
Prefeitura Municipal de 

CRUZEIRO 
Concurso Público Nº 2/2023 

EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES  - RESUMIDO 
 

 1 

A Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, Estado de São Paulo, torna público o EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O 
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2023, visando ao provimento de vagas efetivas para diversos cargos públicos da Secretaria 
Municipal de Educação, o qual se processará de acordo com as instruções constantes neste Edital e na legislação 
complementar concernente à matéria. 
 
1. DOS CARGOS e INFORMAÇÕES BÁSICAS COMPLEMENTARES 
1.1. Os cargos, a quantidade de vagas, a carga horária semanal, o vencimento básico mensal, a escolaridade mínima e os 
requisitos de competência e o valor das inscrições são os seguintes: 
 

CARGO Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

VENCIMENTO 
BÁSICO  

ESCOLARIDADE MÍNIMA E REQUISITOS 
DE COMPETÊNCIA                                           

VALOR da 
INSCRIÇÃO 

 

1 Agente Técnico de 
Organização Escolar 60 40h/sem R$ 1.880,00 

Habilitação em curso Médio, Técnico ou 
nível de graduação (Licenciatura ou 
Bacharelado), com carga horaria mínima 
de 240 horas, em área correlata a 
Administração/Gestão, em sua Matriz 
Curricular. 

R$ 30,00 

2 Nutricionista 1 + CR (*) 30h/sem R$ 3.725,69 
Curso Superior em Nutricionista e 
registro na respectiva entidade de 
classe. 

R$ 30,00 

3 Fonoaudiólogo 1 + CR (*) 30h/sem R$ 3.725,69 
Curso Superior em Fonoaudiologia e 
registro na respectiva entidade de 
classe. 

R$ 30,00 

(*) Cadastro Reserva 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições serão efetuadas no período de 20 de JANEIRO a 09 de FEVEREIRO de 2023, exclusivamente através do site 
www.publiconsult.com.br, devendo o candidato se atentar ao disposto no item 3.2 deste edital se for o caso. 
 
3. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO 
3.1. O concurso público consistirá exclusivamente da aplicação de PROVA OBJETIVA, de caráter classificatório e eliminatório, 
para todos os cargos. 
 
4. DA DATA E HORÁRIOS ESTIMADOS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
4.1. A prova objetiva será realizada no município de CRUZEIRO/SP, com data prevista para o dia 26 de FEVEREIRO de 2023 
(domingo) às 09h00. 
 
4.2. A data prevista poderá ser alterada em virtude da quantidade de inscritos, da disponibilidade de locais para a realização 
da prova e de outros fatores supervenientes, preservando-se, no entanto, os períodos e horários indicados para a sua 
aplicação. 
 
A versão integral do presente do EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES estará disponível para consulta no site 
www.publiconsult.com.br, sendo ainda publicado de forma resumida no Jornal Atos (https://jornalatos.net/tag/cruzeiro/). 

 
CRUZEIRO, 20 de JANEIRO de 2023. 

THALES GABRIEL FONSECA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022 - PROCESSO 668/2022

O Município de Lorena-SP torna público a publicação do EDITAL 
da Licitação na Modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço 
por item, cujo objeto é a Aquisição parcelada de pó de café para 
diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses.
Sendo que do dia 19 de janeiro de 2023 a 08 de fevereiro de 
2023 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 08 de fevereiro de 2023 às 08:05h 
(Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de Brasília). 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 37/2022 - PROCESSO 665/2022
O Município de Lorena-SP torna público a publicação do edital da 
Licitação na Modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço 
global, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de 
serviços comuns a engenharia para Implantação de Aduelas na 
Macrodrenagem do Rio Mandi da Bacia do Bairro da Vila Nunes, 
no Bairro da Vila Nunes – LORENA-SP.
A sessão irá realizar-se no dia 06 de fevereiro de 2023 ás 09:30 
hrs, na sala de licitação no prédio da Prefeitura de Lorena no 
endereço Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625, bairro Olaria, 
CEP: 12607-020, cidade de 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
Aviso de Licitação

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 - PROCESSO 663/2022

O Município de Lorena-SP torna público a publicação do EDITAL 
da Licitação na Modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor 
preço por lote, cujo objeto é a Registro de preço para aquisição 
Parcelada de Gás de Cozinha P13 e P45 e Cota de Botijão P13 
e P45 vazio para diversas secretarias pelo período de 12 (doze) 
meses. Sendo que do dia 19 de janeiro de 2023 a 13 de fevereiro 
de 2023 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 13 de fevereiro de 2023 às 08:05h 
(Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de Brasília). 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 
da Lei Federal nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO 
referente ao Processo nº 641/2022-SUP e nº 9683/2022-GPRO, 
com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, para 
contratação da empresa JOSE CARLOS GOMES DA SILVA 
33871016861, localizada na Rua Francisco Marcondes de 
Castro, nº 331, Lagoa Dourada I, Cruzeiro/SP, CEP: 12.711-370, 
endereço eletrônico: globalinformatica17@gmail.com, telefones: 
(12) 3111-7190, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
32.349.449/0001-56, cujo objeto consiste na contratação direta 
de guias didáticos de aprendizagem lúdica da Língua Inglesa para 
atender as necessidades da Secretaria de Educação.
Data da assinatura: 03/01/2023.

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2023
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU 
FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILÃO 
PÚBLICO, VIRTUAL E PRESENCIAL, DE BENS MÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE LAVRINHAS/SP 
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 
ATÉ O DIA 26/01/2023 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 
09H ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: DIA 26/01/2023 AS 09H RETIRADA DO EDITAL 
COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, 
A PARTIR DO DIA 18/01/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.
LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 17/01/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA – PREFEITO 

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 004/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 
TIPO VAN PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO 
I N T E R M U N I C I PA L E N T R E G A D O S  E N V E L O P E S 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 30/01/2023 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 8H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 
DIA 30/01/2023 AS 09H RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E 
OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO 
DIA 19/01/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.
SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 18/01/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA – PREFEITO

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

Nº 02/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. N.º 641/2022-
SUP; 9683/2022-GPRO - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
LORENA. OBJETO: Contratação direta de guias didáticos 
de aprendizagem lúdica da Língua Inglesa para atender as 
necessidades da Secretaria de Educação.
CONTRATADA: JOSE CARLOS GOMES DA SILVA 33871016861 
- CNPJ: 32.349.449/0001-56. VALOR TOTAL: R$ 17.533,20 
(dezessete mil quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos). 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 03/01/2023.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA Nº 01/2023-SUP, 10716/2022-GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da 
publicação do TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO do processo acima referido, onde lê-se: “inciso II”; 
leia-se “inciso I”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE CONTRATO 
PE Nº 35/2022 - PROC. Nº 613/2022

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da 
publicação do Extrato de Contrato do processo acima referido, 
onde lê-se: “EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 470/2022, PE 
45/2022 - PROC. Nº 405/2022” leia-se “EXTRATO DE CONTRATO 
–PROC. Nº 613/2022 - PE Nº 35/2022”.

PREFEITURA DE LORENA
CONVOCAÇÃO – Tomada de Preço nº 28/2022 - Processo nº. 

533/2022
O Município de Lorena – SP convoca a empresa abaixo relacionada, 
para comparecer no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na 
Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada 
na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena – SP 
até o dia 23 de janeiro de 2023 para assinatura dos contratos e/
ou atas de registro de preços, sob pena de decadência do direito e 
instauração de processo administrativo:
EMPRESA:  MAESTRO PALESTRAS E ATIV IDADES 
PEDAGÓGICAS LTDA ME CNPJ: 15.349.290/0001-50
Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.
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Sabesp dá início à atuação na 
unidade Poupatempo de Pinda
Agência da estatal funcionará no novo espaço com foco 
em facilitar o atendimento aos moradores do município

A partir do próximo dia 
30, os serviços comerciais 
oferecidos pela Sabesp (Com-
panhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo) 
passam a ser realizados 
exclusivamente na unidade 
Poupatempo de Pindamo-
nhangaba. A agência de 
atendimento da Vila Nadir 
será desativada, enquanto a 
agência de Moreira César, no 
Vale das Acácias, continuará 

Da Redação
Pindamonhangaba

com o atendimento normali-
zado aos clientes do distrito.

No novo local, a população 
contará com estacionamento 
amplo e gratuito, além de es-
paço confortável e com mais 
profissionais para prestar 
atendimento, assim como 
horário estendido com fun-
cionamento aos sábados, das 
9h às 13h. Entre os serviços 
ofertados estarão a realiza-
ção de alteração cadastral, 
pedido de segunda via da 
conta, pedido de ligação e re-
ligação de água, negociação 
e regularização de dívidas.

Seguindo o método de 
funcionamento da unida-
de Poupatempo, o usuário 
precisará efetuar o agenda-
mento para o atendimento 
presencial pelo aplicativo 
“Poupatempo Digital” ou 
pelo site poupatempo.sp.
gov.br. 

O Poupatempo de Pinda-
monhangaba está localizado 
na avenida Professor Manoel 
César Ribeiro, nº 321, no 
Santa Cecília, e funciona de 
segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h, e aos sábados, das 
9h às 13h.

Foto: Arquivo Atos

Contas da Sabesp; serviços comerciais passam a ser realizados na unidade Poupatempo, em Pinda

A cidade de Cruzeiro está 
trabalhando para atualizar 
de maneira correta o núme-
ro de habitantes da cidade e 
garantir ou aumentar o valor 
repassado, pelo governo 
federal, do FPM (Fundo de 
Participação dos Municí-
pios). Segundo dados prévios 
do censo do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística), o município teria 
75 mil habitantes.

De acordo com o dire-
tor-geral do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
de Cruzeiro, José Kleber Sil-
veira Júnior, esse número é 
equivocado porque em 2010 
a população já estava em 77 
mil habitantes. “Pelos nossos 
cálculos, a cidade tem hoje 
90 mil habitantes. Então nós 
estamos trabalhando junto 
com o IBGE para levantar os 
dados corretos”.

Kleber informou que es-

Andréa Moroni
Cruzeiro

teve reunido com a direto-
ria do IBGE regional para 
tratar dos números prévios 
do censo, que ainda não foi 
concluído pelo governo. “De 
2010 a 2022 o número de 
ligações de água aumentou 
quase 20% na cidade, cerca 
de 5 mil unidades domicilia-
res. Mas na reunião, o IBGE 
nos apresentou uma lista 
de 4.100 unidades que não 
possuíam moradores”.

Com a lista em mãos, a 
equipe do SAAE fez o levan-
tamento dos endereços dos 
imóveis tidos como vazios 
na cidade. “Dessas 4.100 já 
detectamos que 65% tem 
consumo de água e, por-
tanto, tem morador. Esse 
trabalho conjunto vai ajudar 
a chegar no número correto 
de habitantes na cidade e 
garantir o nosso FPM”.

Kleber diz que as cidades 
que possuem autarquias ou 
concessionárias de abas-
tecimento de água devem 
utilizar desses dados para 
analisar e confrontar os 

Iniciativa do Saae tenta reverter avaliação 
do IBGE sobre índice correto da população
Diretor de autarquia diz que números de ligações de água mostram aumento de habitantes em Cruzeiro

José Kleber Silveira, diretor-geral da Saae, que explicou como Saae ajuda na apuração do Censo em Cruzeiro

Foto: Kassiane Ribeiro

dados que forem apontados 
pelo IBGE. “O número de 
ligações de energia elétrica 
estão bem parecidas com as 
de água. São dados reais que 
mostram a diferença com os 
dados do IBGE”.

Caso o número prévio do 
Censo, que foi de 75 mil 
habitantes, já valesse para 
calcular o valor do repasse 
do FPM para Cruzeiro, a ci-
dade ia perder cerca de R$ 
6 milhões. “A prefeitura de 
Cruzeiro entrou com liminar 
na justiça para manter o 
valor do FPM esse ano, sem 
a atualização do IBGE. E nós 
tivemos uma decisão favorá-
vel felizmente”, informou o 
diretor-geral.

O prefeito de Cruzeiro, 
Thales Gabriel (PSD), soli-
citou o apoio do vice-presi-
dente da República, Geraldo 
Alckmin (PSB), na questão 
do repasse do FPM. “O vice-
-presidente é aqui da região 
e ele já garantiu ao prefeito 
que vai ajudar na solução 
do problema”, disse Kleber.


