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Operação Empréstimo Consignado 
investiga desvio na Codesg em Guará
Busca e apreensão de documentos apontam para desvio de R$ 500 mil feito por funcionária desde 2015

O Secold (Setor Especializa-
do no Combate à Corrupção, 
Organização Criminosa e 
Lavagem de Dinheiro) da 
Delegacia Seccional de Gua-
ratinguetá realizou, na quin-
ta-feira (16), a fase externa 
da Operação Empréstimo 
Consignado, que investiga o 
desvio de recursos públicos 
na Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guara-
tinguetá).

Foram cumpridos dois man-
dados de busca e apreen-
são, sendo um deles na sede 
da Codesg. De acordo com 
o inquérito policial, foram 
identificados elementos que 
indicam que uma servidora da 
autarquia efetuava diversos 
lançamentos a título de salá-
rio em seu próprio benefício, 
aumentando seus rendimen-
tos ao longo dos últimos anos.

A investigação também reu-
niu provas que sugerem que 
a pessoa investigada realizou 
empréstimos consignados 
fraudulentos, forjando a do-
cumentação necessária para 
que os valores emprestados 

Andréa Moroni
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Viatura da Codesg, em área de obra em Guaratinguetá; autarquia é palco de denúncia contra servidora

não fossem descontados do 
seu salário.

Somando-se as quantias 
relacionadas aos empréstimos 
fraudulentos e aos lança-
mentos indevidos a título de 
salário, estima-se que foram 
desviados cerca de R$ 500 
mil da Codesg. As ações da 
funcionária podem caracte-
rizar os crimes de peculato, 
falsidade ideológica, falsidade 
de documental.

Segundo o Secold, não há in-
dicação de que a funcionária 
acusada tenha contado com 
o auxílio de outros servidores 
públicos. A apuração terá sua 
sequência com o apoio do 
diretor presidente da Codesg, 
João Vaz. Os objetos apreen-
didos serão analisados pelos 
investigadores e pela Polícia 
Científica.

O diretor presidente da Co-
desg, João Vaz, explicou que 
os desvios começaram a ser 
investigados em setembro de 
2022. “Quando assumi, pedi 
que os diretores apresentas-
sem o fluxo de trabalho de 
cada departamento para que 
fosse feita uma adequação 
à nova forma de gestão que 
estava implantando”. 

Irregularidades no proces-

so da folha de pagamento – 
“Uma colaboradora fazia toda 
a alimentação do sistema e ela 
mesma autorizava a transmis-
são das informações. Isso não 
é correto porque a pessoa fica 
exposta a situações que po-
dem se tornar irregulares. No 
primeiro mês, já identificamos 
lançamentos suspeitos, abri-
mos uma sindicância interna, 
colocamos a colaboradora 
em férias e determinamos ao 
nosso departamento jurídico 
que comunicasse o caso ao 
Secold”, declarou Vaz.

Com os dados da sindicân-
cia, o diretor presidente abriu 
uma queixa-crime na Polícia 
Civil para que o caso fosse 
investigado. Vaz revelou que 
foi feita busca e apreensão 
na casa da colaboradora e 
na sede da Codesg. “A Justiça 
determinou também o afas-
tamento da colaboradora 
até o fim das investigações. A 
autarquia tomou todas as pro-
vidências para denunciar um 
desvio, que vem acontecendo 
desde 2015. Vamos iniciar 
agora um processo admi-
nistrativo para concluir esse 
caso, com as providências 
jurídicas e legais necessárias”, 
frisou o diretor.
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Caraguá e OAB firmam convênio para oferecer 
assistência jurídica gratuita aos mais carentes

A Prefeitura de Caragua-
tatuba e a OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) celebra-
ram um convênio no último 
fim de semana que garantirá 
assistência jurídica gratui-
ta aos moradores de baixa 
renda da cidade. Viabilizado 
através de um investimento 
municipal anual de R$ 250 
mil, o serviço deverá entrar 
em funcionamento em março. 

Contando com a presença 
do prefeito Aguilar Junior 
(MDB), a cerimônia de as-
sinatura do convênio foi 
realizada na sexta-feira (12) 
na EMEF (Escola Municipal 
de Ensino Infantil) Professor 
Antônio de Freitas Avelar, 
no bairro Estrela D’Alva. Na 
ocasião, o chefe do Executivo 
explicou que a ação atende a 
uma antiga necessidade das 
famílias carentes da cidade. 
“Esse convênio do serviço de 
assistência jurídica municipal 
é esperado há muito tempo. 
Já temos um trabalho feito 
pela Defensoria Pública do 
Estado, mas nosso objetivo é 
ampliar a oportunidade para 
a população mais vulnerável, 
que não tem condições de pa-
gar um advogado. Com esse 
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Prefeito na assinatura de convênio com a OAB que garante assistência jurídica para moradores, em Caraguá

respaldo do trabalho de um 
advogado”.

Proposta por Aguilar Ju-
nior, a criação do serviço 

convênio fizemos um equilí-
brio para que todos tenham 
o seu devido processo legal e 
garantia da Justiça, com um 

Ação conta com investimento municipal de R$ 250 mil; serviço deve começar a funcionar em março

municipal de assistência 
jurídica havia sido aprovada 
pela Câmara em 28 de junho 
do ano passado, mas não 

havia saído do papel. Com 
a celebração do acordo com 
a OAB na última semana, a 
expectativa do Executivo é 

que os moradores passem 
a ser atendidos no início do 
próximo mês. 

Além de revelar que em 
breve será publicado um 
edital de chamamento pú-
blico para que os advogados 
interessados se inscrevam 
no programa municipal, o 
presidente da 65ª Subseção 
da OAB de Caraguatatuba, 
Marcelo William Moreira, 
explicou como ocorreu o 
processo de idealização do 
projeto.  “Eu fui para Santos 
estudar em 1995, me formei 
em 1999 e comecei advogar 
em 2000. Voltei para Ca-
raguá em 2004, mas tinha 
visto várias coisas bacanas 
na Subseção de Santos. E uma 
dessas coisas, era o convênio 
de assistência jurídica muni-
cipal. Com a expertise da OAB 
de Santos, sentamos com a 
secretaria de Assuntos Jurí-
dicos de Caraguá e fizemos 
a minuta da lei. Conseguimos 
levá-la ao prefeito, que pos-
teriormente a encaminhou 
à Câmara”. 

Após a conclusão do proces-
so de inscrição dos advogados 
que participarão da ação, a 
Prefeitura deverá divulgar 
em seu site e redes sociais 
os trâmites necessários para 
que os moradores da cidade 
solicitem o serviço gratuito.
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Câmara de Lorena aprova doação 
de áreas para mais duas empresas
Legislativo analisa mais duas propostas sobre áreas para ampliação de empreendimentos

A Câmara de Lorena apro-
vou, na segunda-feira (13), 
os projetos do Executivo que 
tratam da doação de áreas 
para mais duas empresas no 
município. Outras duas pro-
postas para doação tramitam 
no Legislativo.

Encaminhados pelo prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) no fim 
de janeiro, os projetos apro-
vados doam áreas para a Söo-
vak Co. – Cosméticos, sediada 
em Guaratinguetá, e para a 
Melo & Melo Artesanatos Ltda, 
atualmente instalada em um 
imóvel no bairro Vila Passos, 
em Lorena.

As empresas serão con-
templadas com terrenos de 
1.378,84 m², localizados na 
SP-66. Os empreendimentos 
deverão gerar quarenta empre-
gos diretos, sendo 25 a Melo & 
Melo e 15 a Söovak Co.

Outras duas ações para li-
beração de área estão na Câ-
mara para serem votadas. Os 
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projetos propõem doações de 
terrenos para as empresas Ider-
maq Serviços de Manutenção 
e EcoVale Pré-Fabricados de 
Concreto.

Uma proposta deve garantir 
a expansão da Idermarq, que 
atualmente funciona em um 
imóvel no bairro Cidade Indus-
trial. Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Antônio Willians, a área que 
poderá ser destinada à em-
presa possui uma dimensão de 
3.948,21 m² e fica na rodovia 
estadual Deputado Oswaldo 
Ortiz Monteiro, a SP-66.

O empreendimento, que 
prevê a geração de 14 empre-
gos diretos, contará com um 
investimento de R$ 700 mil 
para sua implantação.

A EcoVale Pré-Fabricados de 
Concreto, sediada em Guaratin-
guetá, poderá ser contemplada 
com um terreno de 23.163,00 
m² na rodovia federal BR-459. 
A unidade, que deverá empre-
gar 15 trabalhadores, tem sua 
construção orçada em R$ 4,5 
milhões. O prefeito Sylvio Ballerini; Executivo é liberado para novas doações de áreas para empresas, em Lorena
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Apae de Cruzeiro denuncia divulgação de fake 
news sobre abertura de vagas de emprego

A Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) de 
Cruzeiro publicou um aviso 
destacando que a imagem que 
está circulando nas redes so-
ciais sobre a possibilidade de 
vagas de emprego envolvendo 
o nome da instituição é uma 
fake news.

A entidade enfatizou que 
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"no momento não há processo 
seletivo aberto.

No comunicado divulgado 
em suas redes sociais, a Apae 
explica que em caso de vagas 
disponíveis, elas são postadas 
diretamente no site ou perfis 
oficiais nas redes sociais. In-
teressados em fazer parte do 
grupo de colaboradores da 
instituição devem entregar 
currículo pessoalmente, na 
secretaria da instituição. A 
fake news sobre a possibili-

Associação é alvo de publicações com notícias falsa que circula pelas redes sociais na região
dade de empregos são infor-
mações falsas ou enganosas 
relacionadas a oportunidade 
de trabalho ou ao mercado 
de trabalho em geral. A Apae 
lembra que “... é importante 

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.

que as pessoas verifiquem a 
veracidade das informações 
antes de acreditar em notícias 
sobre emprego ou tomar de-
cisões com base nessas infor-
mações. Verificar a fonte da 

notícia, procurar por outras 
fontes que confirmem a his-
tória e avaliar a credibilidade 
da fonte pode ajudar a evitar 
a propagação de informações 
falsas”.

Em uma ação iniciada em 
junho de 2021, a Prefeitura 
de Cruzeiro concluiu no 
último fim de semana a im-
plantação de cinco mil lâm-
padas de LED pela cidade, 
atingindo a marca de 60% 
de renovação do sistema 
de iluminação pública do 
município. A Prefeitura de 
Silveiras iniciou na última 
semana a instalação de lâm-
padas do mesmo modelo em 
três bairros.

Em nota oficial, a Prefeitu-
ra de Cruzeiro anunciou na 
sexta-feira (10) o avanço do 
programa de modernização 
do sistema de iluminação 
pública da cidade, que conta 
com um investimento muni-
cipal de R$3,5 milhões. Na 
última semana, foi concluída 
nos bairros Vila Paulista e 
Washington Beleza a ope-
ração de troca de lâmpadas 
dos modelos de vapor de 
mercúrio e de vapor de sódio 
pelo do tipo LED. 

Em um vídeo publicado no 
Facebook, o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD) reve-
lou que a previsão é de que 
até outubro seja promovida 
a substituição de mais 3,5 
mil lâmpadas, garantindo 
assim a renovação total dos 
pontos de luz da cidade. “Já 
temos aproximadamente cin-
co mil postes funcionando 
com lâmpadas LED. Nossa 
meta é que em no máximo 
oito meses tenhamos todos 
os 8,5 mil pontos já contan-
do com essa nova tecnologia. 
Além de garantir uma maior 
luminosidade, o LED é mais 
econômico, durável e am-
bientalmente saudável do 
que os outros modelos. Essa 
modernização reforçará a 
segurança em nossa cidade, 
já que as vias se tornarão 
muito mais iluminadas”. 

De acordo com o Executi-
vo, até o momento, além do 
Vila Paulista e Washington 
Beleza, foram contempladas 
diversas avenidas e ruas dis-
tribuídas pelos bairros Cen-
tro, Itagaçaba e KM4. Segun-
do a atual gestão municipal, 
o cronograma estabelecido 
pela secretaria de Obras e 
Serviços Públicos garantiu 
a implantação das novas 
lâmpadas nas principais vias 
dos bairros, entretanto, as 
demais também serão con-
templadas. 

A Prefeitura de Silveiras 
iniciou no dia 8 a substitui-
ção das lâmpadas de vapor 
de mercúrio pelas de LED 
nas vias dos bairros Mário 
Covas, Vila Esperança e Vila 
Marina. A ação, que moder-
nizará os setecentos pontos 
de luz da cidade, conta com 
um investimento municipal 
de aproximadamente R$300 
mil.

De acordo com a atual 
gestão municipal, comanda-
da pelo prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB), a medida 
busca reduzir as despesas 
do Executivo com energia 
elétrica, diminuir as chances 
de acidentes de trânsito no 
período noturno e ainda 
inibir a ação de criminosos 
na cidade. 

Ao contrário de Cruzeiro, 
a modernização do sistema 
de iluminação pública de 
Silveiras não conta com uma 
data estipulada para sua 
conclusão, pois a troca das 
lâmpadas será executada 
de forma gradativa e con-
forme a disponibilidade de 
recursos.

Da Redação
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Silveiras e
Cruzeiro 
modernizam 
iluminação
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Imóveis à venda 
Guaratinguetá: Ven-
do chacara linda, na 
colônia do Piagui, 
piscina e área verde. 
Telefone: 
(12) 98800-2600 

Roseira: Chácara 
residencial a ven-
da no condomínio 
Pedacinho do céu. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Cachoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Ber t i oga:  Vendo 
casa em dois pa-
v imentos .  A ndar 
superior composto 
de sala, 2 quartos, 
banheiro, cozinha 
e uma varanda nos 
fundos. Andar infe-
rior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banheiro 
social, 1 quar to e 
quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 
urbana, com escri-
tura, documenta-
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefo-
ne: (12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por ga-
ragem, sala, 3 quar-
tos, copa, cozinha, 
banheiro, 2 edículas 
totalizando mais 3 
quartos, 1 banhei-
ro e uma área de 
serviço. Excelente 
quintal. Iluminação 
natural, casa muito 
bem arejada. Valor: 
320,000,00
Telefone: (21) 98845-
7132

Lorena: Vende-se 
terreno na Vila Rica, 
com ótima locali -
zação, já murado, 
com água e luz já 
l igados, medindo 
7x25metros. Valor: 
83.000,00 Telefone: 
(12) 98890-0661

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 
cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Caraguatatuba: Ma-
ravilhosa casa em 
Caraguatatuba com 
2 quartos e 68m². 
Entre em contato, ve-
nha conhecer essa 
oportunidade. Valor: 
220.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Ven-
do casa no Jardim 
do Vale I, nova. Com 
2 quartos, sala cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem 5x25. 
Valor R$ 270.000,00. 
Telefone: 3132-8151

Bertioga: Vende-se 

apartamento que dis-
põe de 3 quartos (1 
suíte), living para 2 
ambientes, cozinha 
tradicional, área de 
serviço, 2 vagas de 
garagem, varanda 
gourmet com vista 
para o mar e para 
área de lazer. Valor: 
1.750.000,00 Telefo-

ne: (13) 97424-1386

Aparecida: Vendo 
casa em Aparecida, 
bairro Itaguaçu, com 
3 quartos, 3 banhei-
ros, sala, cozinha, 
área de serviço, ga-
ragem para 2 carros 
e terraço para festas. 

Prestação de Ser-
viços

Bertioga: serviços de 
reparo, manutenção, 
instalação, reformas. 
Favor consultar tele-
fone: (13) 98147-7319

Arapeí: CEVI - Curso 
de Capelania Evan-
gélica Voluntária In-
terdenominacional 
Levamos este curso 
até a sua Igreja ou 
venha fazer conosco. 
Telefone: (11) 98064-
2473

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de expe-
riência. Aqui você é 
atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Ber t ioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplicação 
e revitalização de 
sinteco, como: Bona 
e Skania. Vendemos 
direto da fábrica ma-
deiras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com preços 
acessíveis. Telefone: 
(15) 98158-6077

Lorena: Manuten-

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Tele-
fone: 13 99792-7216 

Lorena: Um pode-
roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto paga-
mento apenas o cus-
to de envio para seu 
endereço. Telefone: 
(12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 

ção e instalação de 
Câmeras de Segu-
rança. Manutenção 
Elétr ica em geral. 
Instalação e Manu-
tenção de concer-
tina. Instalação de 
telefônica residencial 
e comercial. Instala-
ção e manutenção 
de cerca elétrica. Au-
tomação industrial 
completa. O melhor 
preço da reg ião. 
Conf ira. Telefone: 
(12) 98896-8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 
tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-
do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 
serviço para quem 
tem interesse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 
os pensamentos, 
diminuir ou acabar 
com a ansiedade, es-
tresse e melhorar na 
depressão e outros 

males. As aulas são 
de uma hora e o valor 
é 30,00 a hora por 
pessoa ou 20,00 por 
pessoa no caso de 
serem duas pessoas 
por aula. Telefone: 
(12) 99156-9767

Ilhabela: São 2 in-
críveis mergulhos. 
Passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche à bor-
do incluindo: água, 
suco, refrigerante, 
f rutas, sanduíche 
natural ,  cachor ro 
quente, torta salga-
da, bolo e bolachas. 
Seguro para ativi-
dade do mergulho. 
Valor: 350.00 por 
pessoa. Telefone: 
(12) 98830-7958

Bertioga: JE mate-
riais usados: Com-
pramos mater ia is 
usados de constru-
ção, reforma e demo-
lição: Portas, janelas, 
vitrôs, pias, louças, 
portões, grades, ma-

para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

Ilhabela: Curso de 
maquiagem online. 
Aprenda todos os se-
gredos para fazer a 
maquiagem perfeita. 
Vídeo aulas comple-
tas livro digital, bônus 
especiais e certifica-
do. Fazendo o seu 
pedido hoje, você 
também irá receber 
E-book 10 segredos 
da maquiagem/Bá-
sico curso de Unhas 
decoradas. Valor: 
97.00. Telefone: (12) 
99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas fibra de 
vidro. Ótimo curso 
para aprender em 

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

GALERIA VERAS

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 

de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 
condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 
99145-6539
Ilhabela: Alugo para 
finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 

PREFEITURA DE SILVEIAS
AVISO DA AUDIENCIA PUBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVERIAS 
COMUNICA E CONVIDA A TODOS INTERESSADOS 
QUE NO DIA 24/02/2023, AS 10:00HRS NA CAMARA 
MUNICIPAL DE SILVEIRAS, SERÁ REALIZDA A 
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DAS 
METAS FICAIS DO 3° QUADRIMESTRE DE 2022.

IAGO SODERO RODRIOGUES
DIRETOR DE CONTAS
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realizada em 09 de Agosto de 2022
Data, horário e local: 09 de agosto de 2022, às 18h00min, na sede da 
GR Indústria e Comércio de Produtos Químicos S.A. (“Companhia”), Rua 
A, Nº 136, Jardim Imperial, Cruzeiro, Estado de São Paulo. Mesa: Sr. 
Wander Manoel Garcez Ribeiro, Presidente da Mesa, e José Eduardo 
dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Presença: A maioria 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber os 
Srs. Wander Manoel Garcez Ribeiro e José Francisco Cordeiro, além do 
governance officer o Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, os 
quais participaram presencialmente, nos termos do Artigo 17, do 
Estatuto Social da Companhia. Participou ainda na condição de 
convidado o Sr. Levi César Cotrim Guimarães. Convocação: Efetuada 
em conformidade com § Único do Artigo 17 do Estatuto Social da 
Companhia. Ordem do dia: Deliberar sobre a (i) renúncia do Sr. Fabio 
Sampaio Garcez Ribeiro ao cargo de Conselheiro de Administração. 
Deliberações: Após a leitura da Ordem do Dia, pela unanimidade dos 
votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram 
tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) O Sr. 
Presidente do Conselho informou aos demais membros do Colegiado 
sobre a carta de renúncia encaminhada pelo Sr. Fabio Sampaio Garcez 
Ribeiro, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 37.864.633-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 357.158.698-
03, ao cargo de Conselheiro de Administração, conforme carta de 
renúncia apresentada à Companhia (Anexo I), com efeitos imediatos, 
tendo deixado de exercer suas funções a partir da presente data. Os 
Conselheiros, por unanimidade, receberam a renúncia do Sr. Fabio 
Sampaio Garcez Ribeiro ao referido cargo e fizeram constar em ata seus 
agradecimentos pelos relevantes serviços prestados a Companhia. 
Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso 
e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo 
tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi 
a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os 
presentes. Assinaturas: Mesa: Wander Manoel Garcez Ribeiro, 
Presidente, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretbrio da 
Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: 
Wander Manoel Garcez Ribeiro e José Francisco Cordeiro. Cruzeiro, 09 
de agosto de 2022. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro 
próprio da Companhia. Mesa: Wander Manoel Garcez Ribeiro - 
Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; José Eduardo 
dos Santos Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. JUCESP nº 
431.989/22-9 em 24/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária 
Geral.
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Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 09 de Agosto de 2022
Data, horário e local: 09 de agosto de 2022, às 18h00min, na sede da GR Indústria e Comércio de 
Produtos Químicos S.A. (“Companhia”), Rua A, Nº 136, Jardim Imperial, Cruzeiro, Estado de São 
Paulo. Mesa: Sr. Wander Manoel Garcez Ribeiro, Presidente da Mesa, e José Eduardo dos Santos 
Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Presença: A maioria dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, a saber os Srs. Wander Manoel Garcez Ribeiro e José Francisco 
Cordeiro, além do governance officer o Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, os quais 
participaram presencialmente, nos termos do Artigo 17, do Estatuto Social da Companhia. Participou 
ainda na condição de convidado o Sr. Levi César Cotrim Guimarães. Convocação: Efetuada em 
conformidade com § Único do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Ordem do dia: Deliberar 
sobre a (i) renúncia do Sr. Fabio Sampaio Garcez Ribeiro ao cargo de Conselheiro de Administração. 
Deliberações: Após a leitura da Ordem do Dia, pela unanimidade dos votos dos membros do 
Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou 
ressalvas: (i) O Sr. Presidente do Conselho informou aos demais membros do Colegiado sobre a 
carta de renúncia encaminhada pelo Sr. Fabio Sampaio Garcez Ribeiro, brasileiro, casado, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.864.633-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 357.158.698-03, ao cargo de Conselheiro de Administração, conforme carta de renúncia 
apresentada à Companhia (Anexo I), com efeitos imediatos, tendo deixado de exercer suas funções 
a partir da presente data. Os Conselheiros, por unanimidade, receberam a renúncia do Sr. Fabio 
Sampaio Garcez Ribeiro ao referido cargo e fizeram constar em ata seus agradecimentos pelos 
relevantes serviços prestados a Companhia. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a 
ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário para a lavratura desta 
ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os 
presentes. Assinaturas: Mesa: Wander Manoel Garcez Ribeiro, Presidente, e José Eduardo dos 
Santos Iniesta Castilho, Secretbrio da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia 
presentes: Wander Manoel Garcez Ribeiro e José Francisco Cordeiro. Cruzeiro, 09 de agosto de 
2022. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia. Mesa: Wander 
Manoel Garcez Ribeiro - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; José Eduardo dos 
Santos Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. JUCESP nº 431.989/22-9 em 24/08/2022. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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realizada em 09 de Agosto de 2022
Data, horário e local: 09 de agosto de 2022, às 18h00min, na sede da 
GR Indústria e Comércio de Produtos Químicos S.A. (“Companhia”), Rua 
A, Nº 136, Jardim Imperial, Cruzeiro, Estado de São Paulo. Mesa: Sr. 
Wander Manoel Garcez Ribeiro, Presidente da Mesa, e José Eduardo 
dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Presença: A maioria 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber os 
Srs. Wander Manoel Garcez Ribeiro e José Francisco Cordeiro, além do 
governance officer o Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, os 
quais participaram presencialmente, nos termos do Artigo 17, do 
Estatuto Social da Companhia. Participou ainda na condição de 
convidado o Sr. Levi César Cotrim Guimarães. Convocação: Efetuada 
em conformidade com § Único do Artigo 17 do Estatuto Social da 
Companhia. Ordem do dia: Deliberar sobre a (i) renúncia do Sr. Fabio 
Sampaio Garcez Ribeiro ao cargo de Conselheiro de Administração. 
Deliberações: Após a leitura da Ordem do Dia, pela unanimidade dos 
votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram 
tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) O Sr. 
Presidente do Conselho informou aos demais membros do Colegiado 
sobre a carta de renúncia encaminhada pelo Sr. Fabio Sampaio Garcez 
Ribeiro, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 37.864.633-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 357.158.698-
03, ao cargo de Conselheiro de Administração, conforme carta de 
renúncia apresentada à Companhia (Anexo I), com efeitos imediatos, 
tendo deixado de exercer suas funções a partir da presente data. Os 
Conselheiros, por unanimidade, receberam a renúncia do Sr. Fabio 
Sampaio Garcez Ribeiro ao referido cargo e fizeram constar em ata seus 
agradecimentos pelos relevantes serviços prestados a Companhia. 
Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso 
e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo 
tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi 
a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os 
presentes. Assinaturas: Mesa: Wander Manoel Garcez Ribeiro, 
Presidente, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretbrio da 
Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: 
Wander Manoel Garcez Ribeiro e José Francisco Cordeiro. Cruzeiro, 09 
de agosto de 2022. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro 
próprio da Companhia. Mesa: Wander Manoel Garcez Ribeiro - 
Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; José Eduardo 
dos Santos Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. JUCESP nº 
431.989/22-9 em 24/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária 
Geral.
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Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 09 de Agosto de 2022
Data, horário e local: 09 de agosto de 2022, às 18h00min, na sede da GR Indústria e Comércio de 
Produtos Químicos S.A. (“Companhia”), Rua A, Nº 136, Jardim Imperial, Cruzeiro, Estado de São 
Paulo. Mesa: Sr. Wander Manoel Garcez Ribeiro, Presidente da Mesa, e José Eduardo dos Santos 
Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Presença: A maioria dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, a saber os Srs. Wander Manoel Garcez Ribeiro e José Francisco 
Cordeiro, além do governance officer o Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, os quais 
participaram presencialmente, nos termos do Artigo 17, do Estatuto Social da Companhia. Participou 
ainda na condição de convidado o Sr. Levi César Cotrim Guimarães. Convocação: Efetuada em 
conformidade com § Único do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Ordem do dia: Deliberar 
sobre a (i) renúncia do Sr. Fabio Sampaio Garcez Ribeiro ao cargo de Conselheiro de Administração. 
Deliberações: Após a leitura da Ordem do Dia, pela unanimidade dos votos dos membros do 
Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou 
ressalvas: (i) O Sr. Presidente do Conselho informou aos demais membros do Colegiado sobre a 
carta de renúncia encaminhada pelo Sr. Fabio Sampaio Garcez Ribeiro, brasileiro, casado, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.864.633-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 357.158.698-03, ao cargo de Conselheiro de Administração, conforme carta de renúncia 
apresentada à Companhia (Anexo I), com efeitos imediatos, tendo deixado de exercer suas funções 
a partir da presente data. Os Conselheiros, por unanimidade, receberam a renúncia do Sr. Fabio 
Sampaio Garcez Ribeiro ao referido cargo e fizeram constar em ata seus agradecimentos pelos 
relevantes serviços prestados a Companhia. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a 
ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário para a lavratura desta 
ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os 
presentes. Assinaturas: Mesa: Wander Manoel Garcez Ribeiro, Presidente, e José Eduardo dos 
Santos Iniesta Castilho, Secretbrio da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia 
presentes: Wander Manoel Garcez Ribeiro e José Francisco Cordeiro. Cruzeiro, 09 de agosto de 
2022. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia. Mesa: Wander 
Manoel Garcez Ribeiro - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; José Eduardo dos 
Santos Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. JUCESP nº 431.989/22-9 em 24/08/2022. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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realizada em 30 de Setembro de 2022
Data, horário e local: 30 de setembro de 2022, às 18h00min, na sede 
da GR Indústria e Comércio de Produtos Químicos S.A. (“Companhia”), 
Rua José Rossetti, Nº 136, Distrito Industrial II, na cidade de Cruzeiro, 
Estado de São Paulo, CEP. 12.704-420. Mesa: Sr. Wander Manoel Gar-
cez Ribeiro, Presidente da Mesa, e José Eduardo dos Santos Iniesta 
Castilho, Secretário da Mesa. Presença: A maioria dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Wander Ma-
noel Garcez Ribeiro, José Francisco Cordeiro e Marcus Vinícius Coimbra 
Campos, além do governance officer o Sr. José Eduardo dos Santos 
Iniesta Castilho, os quais participaram presencialmente, nos termos do 
Artigo 17, do Estatuto Social da Companhia. Participou ainda na condi-
ção de convidado o Sr. Levi César Cotrim Guimarães. Convocação: Efe-
tuada em conformidade com § Único do Artigo 17 do Estatuto Social da 
Companhia. Ordem do dia: Deliberar sobre a (i) renúncia do Sr. Silvério 
Otávio Marinho Bacelar Dias ao cargo de Conselheiro de Administração. 
Deliberações: Após a leitura da Ordem do Dia, pela unanimidade dos 
votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram to-
madas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) O Sr. 
Presidente do Conselho informou aos demais membros do Colegiado 
sobre a carta de renúncia encaminhada pelo Sr. Silvério Otávio Marinho 
Bacelar Dias, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº MG7.682.001, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 023.706.236-40, ao cargo de Conselheiro de Administração, 
conforme carta de renúncia apresentada à Companhia (Anexo I), com 
efeitos imediatos, tendo deixado de exercer suas funções a partir da pre-
sente data. Os Conselheiros, por unanimidade, receberam a renúncia do 
Sr. Silvério Otávio Marinho Bacelar Dias ao referido cargo e fizeram 
constar em ata seus agradecimentos pelos relevantes serviços presta-
dos à Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o 
Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo 
tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi 
a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presen-
tes. Assinaturas: Mesa: Wander Manoel Garcez Ribeiro, Presidente, e 
José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Membros 
do Conselho de Administração da Companhia presentes: Wander Ma-
noel Garcez Ribeiro, José Francisco Cordeiro e Marcus Vinícius Coimbra 
Campos.  Guarulhos, 30 de setembro de 2022. A presente ata é cópia fiel 
daquela lavrada em livro próprio da Companhia. Mesa:  Wander Manoel 
Garcez Ribeiro - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; 
José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. JU-
CESP nº 630.683/22-0 em 21/10/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secre-
tária Geral.
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Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 30 de Setembro de 2022
Data, horário e local: 30 de setembro de 2022, às 18h00min, na sede da GR Indústria e Comércio 
de Produtos Químicos S.A. (“Companhia”), Rua José Rossetti, Nº 136, Distrito Industrial II, na cidade 
de Cruzeiro, Estado de São Paulo, CEP. 12.704-420. Mesa: Sr. Wander Manoel Garcez Ribeiro, 
Presidente da Mesa, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Presença: A 
maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Wander Manoel 
Garcez Ribeiro, José Francisco Cordeiro e Marcus Vinícius Coimbra Campos, além do governance 
officer o Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, os quais participaram presencialmente, nos 
termos do Artigo 17, do Estatuto Social da Companhia. Participou ainda na condição de convidado o 
Sr. Levi César Cotrim Guimarães. Convocação: Efetuada em conformidade com § Único do Artigo 17 
do Estatuto Social da Companhia. Ordem do dia: Deliberar sobre a (i) renúncia do Sr. Silvério Otávio 
Marinho Bacelar Dias ao cargo de Conselheiro de Administração. Deliberações: Após a leitura da 
Ordem do Dia, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, 
foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) O Sr. Presidente do Conse-
lho informou aos demais membros do Colegiado sobre a carta de renúncia encaminhada pelo Sr. 
Silvério Otávio Marinho Bacelar Dias, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade 
RG nº MG7.682.001, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.706.236-40, ao cargo 
de Conselheiro de Administração, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia (Anexo I), 
com efeitos imediatos, tendo deixado de exercer suas funções a partir da presente data. Os Conse-
lheiros, por unanimidade, receberam a renúncia do Sr. Silvério Otávio Marinho Bacelar Dias ao refe-
rido cargo e fizeram constar em ata seus agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à 
Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspen-
sos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida 
e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Wander Manoel Garcez 
Ribeiro, Presidente, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Membros do 
Conselho de Administração da Companhia presentes: Wander Manoel Garcez Ribeiro, José Francis-
co Cordeiro e Marcus Vinícius Coimbra Campos.  Guarulhos, 30 de setembro de 2022. A presente ata 
é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia. Mesa:  Wander Manoel Garcez Ribeiro 
- Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho 
- Secretário da Mesa. JUCESP nº 630.683/22-0 em 21/10/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária 
Geral.
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realizada em 30 de Setembro de 2022
Data, horário e local: 30 de setembro de 2022, às 18h00min, na sede 
da GR Indústria e Comércio de Produtos Químicos S.A. (“Companhia”), 
Rua José Rossetti, Nº 136, Distrito Industrial II, na cidade de Cruzeiro, 
Estado de São Paulo, CEP. 12.704-420. Mesa: Sr. Wander Manoel Gar-
cez Ribeiro, Presidente da Mesa, e José Eduardo dos Santos Iniesta 
Castilho, Secretário da Mesa. Presença: A maioria dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Wander Ma-
noel Garcez Ribeiro, José Francisco Cordeiro e Marcus Vinícius Coimbra 
Campos, além do governance officer o Sr. José Eduardo dos Santos 
Iniesta Castilho, os quais participaram presencialmente, nos termos do 
Artigo 17, do Estatuto Social da Companhia. Participou ainda na condi-
ção de convidado o Sr. Levi César Cotrim Guimarães. Convocação: Efe-
tuada em conformidade com § Único do Artigo 17 do Estatuto Social da 
Companhia. Ordem do dia: Deliberar sobre a (i) renúncia do Sr. Silvério 
Otávio Marinho Bacelar Dias ao cargo de Conselheiro de Administração. 
Deliberações: Após a leitura da Ordem do Dia, pela unanimidade dos 
votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram to-
madas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) O Sr. 
Presidente do Conselho informou aos demais membros do Colegiado 
sobre a carta de renúncia encaminhada pelo Sr. Silvério Otávio Marinho 
Bacelar Dias, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº MG7.682.001, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 023.706.236-40, ao cargo de Conselheiro de Administração, 
conforme carta de renúncia apresentada à Companhia (Anexo I), com 
efeitos imediatos, tendo deixado de exercer suas funções a partir da pre-
sente data. Os Conselheiros, por unanimidade, receberam a renúncia do 
Sr. Silvério Otávio Marinho Bacelar Dias ao referido cargo e fizeram 
constar em ata seus agradecimentos pelos relevantes serviços presta-
dos à Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o 
Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo 
tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi 
a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presen-
tes. Assinaturas: Mesa: Wander Manoel Garcez Ribeiro, Presidente, e 
José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Membros 
do Conselho de Administração da Companhia presentes: Wander Ma-
noel Garcez Ribeiro, José Francisco Cordeiro e Marcus Vinícius Coimbra 
Campos.  Guarulhos, 30 de setembro de 2022. A presente ata é cópia fiel 
daquela lavrada em livro próprio da Companhia. Mesa:  Wander Manoel 
Garcez Ribeiro - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; 
José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. JU-
CESP nº 630.683/22-0 em 21/10/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secre-
tária Geral.

GR Industria e Comércio de Produtos Químicos S.A.
CNPJ/MF nº 03.157.268/0001-20 - NIRE 35.300.590.791

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 30 de Setembro de 2022
Data, horário e local: 30 de setembro de 2022, às 18h00min, na sede da GR Indústria e Comércio 
de Produtos Químicos S.A. (“Companhia”), Rua José Rossetti, Nº 136, Distrito Industrial II, na cidade 
de Cruzeiro, Estado de São Paulo, CEP. 12.704-420. Mesa: Sr. Wander Manoel Garcez Ribeiro, 
Presidente da Mesa, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Presença: A 
maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Wander Manoel 
Garcez Ribeiro, José Francisco Cordeiro e Marcus Vinícius Coimbra Campos, além do governance 
officer o Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, os quais participaram presencialmente, nos 
termos do Artigo 17, do Estatuto Social da Companhia. Participou ainda na condição de convidado o 
Sr. Levi César Cotrim Guimarães. Convocação: Efetuada em conformidade com § Único do Artigo 17 
do Estatuto Social da Companhia. Ordem do dia: Deliberar sobre a (i) renúncia do Sr. Silvério Otávio 
Marinho Bacelar Dias ao cargo de Conselheiro de Administração. Deliberações: Após a leitura da 
Ordem do Dia, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, 
foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) O Sr. Presidente do Conse-
lho informou aos demais membros do Colegiado sobre a carta de renúncia encaminhada pelo Sr. 
Silvério Otávio Marinho Bacelar Dias, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade 
RG nº MG7.682.001, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.706.236-40, ao cargo 
de Conselheiro de Administração, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia (Anexo I), 
com efeitos imediatos, tendo deixado de exercer suas funções a partir da presente data. Os Conse-
lheiros, por unanimidade, receberam a renúncia do Sr. Silvério Otávio Marinho Bacelar Dias ao refe-
rido cargo e fizeram constar em ata seus agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à 
Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspen-
sos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida 
e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Wander Manoel Garcez 
Ribeiro, Presidente, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Membros do 
Conselho de Administração da Companhia presentes: Wander Manoel Garcez Ribeiro, José Francis-
co Cordeiro e Marcus Vinícius Coimbra Campos.  Guarulhos, 30 de setembro de 2022. A presente ata 
é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia. Mesa:  Wander Manoel Garcez Ribeiro 
- Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho 
- Secretário da Mesa. JUCESP nº 630.683/22-0 em 21/10/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária 
Geral.

jornal: ANJ

jornal: DOESP

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro/SP - CONVOCA os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas para todos os cargos, nos Concursos 
Públicos Nº 1, 2 e 3/2023, para a realização da PROVA OBJETIVA, que será aplicada no dia 26 de FEVEREIRO de 2023 (DOMINGO). O 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO COMPLETO  encontra-se disponível nos sites www.publiconsult.com.br e www.cruzeiro.sp.gov.br.  

Cruzeiro, 23 de fevereiro de 2023. 
THALES GABRIEL FONSECA – Prefeito Municipal  

 

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 37/2022 - PROCESSO 665/2022
O Município de Lorena-SP torna público a republicação 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 nova sessão irá realizar-se no dia 13 de março 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.
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Lorena destina R$ 200 mil a projetos 
sobre direitos de crianças e adolescentes
Valor arrecadado por Campanha Leão Solidário, ; prazo para apresentação de propostas até 10 de março

A Prefeitura de Lorena e o 
Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescen-
te lançaram dois editais para 
que OSC’s (Organizações da 
Sociedade Civil) apresentem 
propostas para desenvolve-
rem projetos que garantam 
os direitos de crianças e ado-
lescentes. Podem participar 
entidades registradas no Con-
selho.

Os dois editais destinam 
R$200 mil para financiamen-
to dos projetos. Os valores são 
oriundos da Campanha Leão 
Solidário nos anos de 2021 e 
2022 e captados pelo Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Cada instituição poderá 
apresentar, em cada edital, 
uma proposta de projeto de 
até R$ 25 mil até o dia 10 
de março. Todos os projetos 
serão analisados pela comis-
são de seleção de projetos da 
secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social.

A previsão é que os resulta-
dos finais sejam publicados no 
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final de março. As entidades 
contempladas poderão ini-
ciar a execução dos projetos 
ainda no primeiro semestre 
deste ano.

A Campanha Leão Solidário 
incentiva os contribuintes da 
cidade, pessoa física ou jurídi-
ca, a fazerem doações para o 
Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
de Lorena, que poderão ser de-
duzidas no Imposto de Renda.

FMDCA – O Fundo Munici-
pal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente foi criado no 
ano de 1991, com a finalidade 
de proporcionar meios finan-
ceiros para apoiar políticas, 
ações, programas e projetos 
que fomentem a promoção, 
proteção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente no 
município, sobretudo, daque-
les que vivenciam situações de 
vulnerabilidade social.

Os recursos deste fundo 
são oriundos do orçamento 
público, de doações incenti-
vadas (dedução do imposto 
de renda devido) de pessoas 
físicas e jurídicas, de doações 
espontâneas da sociedade civil 
e empresas, além de outras 
fontes de receita.

Foto: Reprodução

Atividade do Projeto Guri, em Lorena; sistema de aprendizado musical para crianças é um dos atendidos pela Leão Solidário na cidade

Prefeitura de Lorena inaugura praça no Parque Mondesir
Novo ambiente , entregue na última semana, é pensado para proporcionar lazer para os moradores do bairro

A Prefeitura de Lorena 
inaugurou, na terça-feira 
(14), a praça do Parque 
Mondesir, localizada à rua 
João Gonçalves da Costa. A 
obra foi finalizada em janei-
ro e obteve um investimen-
to total de R$349.507,20, 
com R$ 49 mil de recursos 
municipais e R$ 300 mil de 
uma emenda parlamentar 
do deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB), a pedido 
dos vereadores Maurinho 
Fradique (MDB) e Fábio 
Longuinho (PSD).

O ambiente foi pensado 
para proporcionar lazer 
para os moradores do bairro. 
Com parquinho, iluminação, 
mesas e bancos em concreto, 
bancos de madeira, lixeiras 
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e paisagismo, o local conta 
com um quadro de lembran-
ça a Rafael Marzullo Ferrari, 
neto de Osíris Ferrari, home-
nageado que dá nome à pra-
ça. “Ficamos muito contentes 
em entregar essa praça, 
aqui no Parque Mondesir. É 
um novo espaço de lazer no 
município, que vai atender 
não só moradores daqui, mas 
também de outros bairros”, 
comemorou o prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB).

Sobre o homenageado 
– Osíris Ferrari nasceu em 
setembro de 1920, em Lo-
rena. Foi eleito vereador por 
duas vezes consecutivas na 
cidade, colaborando com 
a administração pública. 
Também contribuiu para a 
criação da Rádio Cultura de 
Lorena. Faleceu em 2014, 
deixando um legado de de-
dicação ao município.

Foto: Reprodução PML

Crianças e pais brincam no novo parquinho para famílias no Mondesir; espaço é inaugurado após pedido feito por moradores do bairro


