
Santa Casa de 
Cruzeiro foca 
hemodiálise e 
leitos regionais
Thales garante apoio de mais oito cidades para obter 
recursos para leitos; microrregião aguarda Estado

A necessidade de ampliar o 
atendimento regional foi o foco 
de uma reunião do Consórcio 
dos Municípios do Vale Histó-
rico, realizada no início desta 

semana. Presidido pelo prefeito 
de São José do Barreiro, Lê 
Braga (PSDB), o grupo deba-
teu ações para a ampliação 
da estrutura da Santa Casa de 

Cruzeiro, com direito a plano 
para implantação de serviços e 
abordagem ao estado em busca 
de recursos.

No azul, Silveiras 
surpreende e  
lança IPTU com 
0% de reajuste 
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Foto: Arquivo Atos

Equipe da Santa Casa de Cruzeiro; hospital apresenta plano regional

Inscrições 
de concurso 
de Pinda se 
encerraram

Oferecendo mais de tre-
zentas oportunidades de tra-
balho, o concurso público da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba teve suas inscrições en-
cerradas na quinta-feira, dia 
16. Com salários que variam 
de R$ 1.408 a R$19.157, o 
certame deverá ter sua pro-
va de conhecimentos gerais 
e específicos aplicada em 30 
de abril. Buscando reforçar 
o quadro municipal, o certa-
me, organizado pela Funda-
ção Vunesp, conta com 313 
vagas diretas, distribuídas 
por 124 cargos. Entretanto, 
o número de contratados 
poderá crescer ao longo dos 
próximos quatro anos, perío-
do de vigência do processo.
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Justiça concede 
liminar sobre 
novas acusações 
contra Piriquito

A Justiça de Aparecida 
concedeu uma liminar ao 
vereador André Luiz Montei-
ro, o Padrinho (Patriota), na 
quarta-feira (15), que libera a 
leitura e votação do pedido de 
investigação após denúncias 
de crimes de responsabili-
dade e superfaturamento 
em licitação que teriam sido 
cometidos pelo prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos).
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Foto: Arquivo Atos

O prefeito Piriquito, que responde por nova acusação na Câmara

Foto: Kassiane Riberiro

Mulinari, que assumiu secretaria de Serviços Municipais de Lorena

Mulinari assume 
lugar de Tão em 
nova troca do 
primeiro escalão

Dando sequência à reforma 
no secretariado, Sylvio Balle-
rini anunciou, nessa semana, 
novas mudanças em mais três 
secretarias de Lorena. Dessa 
vez foram feitas alterações nas 
secretarias de Manutenção e 
Serviços Municipais, Meio Am-
biente e Assistência e Desenvol-
vimento Social. Lucas Mulinari, 
vai responder interinamente 
pela secretaria de Manutenção 
e Serviços Municipais.
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Com foco na melhoria 
da qualidade de vida dos 
moradores, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba anunciou 
o investimento de R$ 184 mil 
para obras de prolongamento 
da rede água do Mandú. A 
atividade deve beneficiar de-
zenas de famílias que residem 
na zona rural. De acordo com 

o Município, os investimentos 
se concentram na rua Luís Car-
los Rosa, localizada na estrada 
Eduardo Lourenço (Bóia), e na 
estrada municipal José Paulo 
do Livramento, que atualmen-
te já está em fase finalização, 
numa extensão de mais de 
oitocentos metros.

Pindamonhangaba investe mais 
de R$ 184 mil no prolongamento 
da rede de água no bairro Mandú
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Já está em andamento a 
construção do Centro de Espe-
cialidades Médicas de Piquete. 
“A construção está na parte de 
fundação. O centro vai funcio-

nar no bairro da Caixa D’Água 
e deve ficar pronto em nove 
meses". destacou o secretário 
Luiz Humberto Leite.

Piquete inicia a construção do 
Centro Médico de Especialidades
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Contando com o apoio 
das polícias Civil e Militar, o 
MP-SP (Ministério Público do 
Estado de São Paulo) realizou 
uma operação na quinta-feira 
(16) em cinco cidades da 
região. O trabalho, que con-
tou com as participações de 
agentes do Gaeco (Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado) e do 
Seccold (Setor de Combate 
aos Crimes de Corrupção, 
Crime Organizado e Lava-
gem de Dinheiro) apura uma 
denúncia de esquema de 
desapropriação irregular de 
imóveis e áreas públicas em 
Caraguatatuba.

Operação apura 
esquema de 
desapropriação 
em Caraguá

Operação policial que cercou Prefeitura de Caraguatatuba; investigação sobre esquema em desapropriação

Foto: Colaboração 

A Prefeitura de Silveiras re-
velou, na manhã da terça-feira 
(14), que não reajustará neste 
ano o valor da cobrança do 
IPTU (Imposto Predial Terri-
torial e Urbano).

Guararinguetá 
regulariza dois 
bairros pelo 
Cidade Legal

A Prefeitura de Guaratin-
guetá está regularizando os 
imóveis de mais dois bairros, 
loteamento João Ribeiro da 
Luz e bairro Chácaras Agrí-
colas 
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Depois de exigência do TCE, 
Câmara aprova criação do cargo 
de controlador interno, em Guará
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A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou o projeto de reso-
lução que cria o cargo de 
controlador interno no Legis-
lativo. De acordo com o texto 
do projeto, a criação do cargo 
considera observações emiti-
das pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo. A ação 
foca relatórios de Fiscalização 
de Prestação de Contas Anuais 
da Câmara de Guaratinguetá 
para a regulamentação do 
Sistema de Controle Interno e 
a criação do cargo.
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Sabesp passa 
a atender no 
Poupatempo 
de Ubatuba

Os serviços comerciais 
de atendimento ao públi-
co realizados pela Sabesp 
de Ubatuba tiveram alte-
ração na última segunda-
-feira (13).
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OS LIMITES DO PODER
O analista político e escritor Sergio 
Abranches, em 1988, cunhou o 
conceito de “presidencialismo de 
coalizão”, modelo que persiste até 
hoje no Congresso Nacional.
A pulverização partidária, caracte-
rística do sistema eleitoral brasilei-
ro, favorece o grupo com maioria 
política no Congresso Nacional, 
propiciando uma coalizão para a 
sustentação do governo.
Nas duas décadas que separam o 
governo Lula o Legislativo ganhou 
força e autonomia em relação ao 
poder Executivo.
Daí, a impossibilidade de agendas 
“vingar” no Congresso Nacional 
nos tempos atuais.
O governo Lula tem tropeçado 
nas articulações com o Centrão 
por apoio no Congresso Nacional, 
diante do surgimento de uniões 
de grupos suprapartidários e das 
fragilidades demonstradas pela 
própria base aliada do partido dos 

trabalhadores.
Tese política dominante: o presi-
dente pode muito, mas não pode 
tudo.
A história política brasileira tem 
dado mostras que as tentativas de 
presidentes, ao testar os limites 
institucionais, foram derrotados.
O ex-presidente Jânio Quadros 
inaugura a história dos presidentes 
que testaram os seus limites ao 
imaginar que seria levado ao poder 
nos braços do povo ao desembarcar 
em Cumbica, na época,  Base Aérea 
Militar,
Não conseguiu nenhum gesto de 
apoio da grande massa popular que 
o elegeu. 
Renunciou!
João Goulart, repete o gesto espe-
rado, as ruas e as manifestações, o 
reconduziriam ao poder enfrentado 
um Congresso Nacional unido con-
tra suas ideias políticas.
O seu cargo foi considerado vago 
pelo Presidente do Congresso Na-
cional, Auro de Moura Andrade.
Exilou-se no Uruguay!
O ex-presidente Collor acreditou 
no seu “caçador de marajás” e no 
seu voluntarismo para enfrentar o 
Congresso Nacional foi agraciado 
com um processo de impeachment.
Tentou comprar os acionadores do 
painel de votação do Congresso, 

em vão!
Renunciou!
A ex-presidente Dilma Roussef 
também testou os limites do poder 
deixando de cumprir acordos, a di-
ficuldade de dialogar com as forças 
políticas e tão pouco atendendo 
as reivindicações e demandas do 
legislativo possibilitaram encontrar 
justificativas aceitas pelo Tribunal 
de Contas e Supremo Tribunal 
Federal. 
Caiu das pedaladas falsas da bici-
cleta das contas públicas.
Impeachment! 
O ex-presidente Jair Bolsonaro com 
o discurso de uma “nova forma de 
fazer política” sacudiu as institui-
ções constituídas e sucumbiu pelo 
caminho.  
Perdeu a reeleição!
O presidente Lula passará pelas 
mesmas privações.
A bem da verdade, o estilo de go-
vernar do partido dos trabalhadores 
não está cabendo dentro do novo 

figurino institucional que o ex-pre-
sidente Lula terá que provar.
A cada votação negociar e criar 
maioria.
A eliminação do orçamento secre-
to pelo Supremo Tribunal Federal 
enseja ao presidente da Câmara, 
Arthur Lira, uma empreitada políti-
ca pela recuperação do poder.
O presidente Lira recentemente 
afirmou que o governo não tem 
maioria simples para aprovar as 
suas propostas, mesmo com o apoio 
do partido dos trabalhadores à sua 
candidatura para presidente da 
Câmara dos Deputados.
O presidente dá cargos, ministérios, 
sinal da formação de coalizão.
A construção do apoio encontra 
dificuldades para conciliar todas 
as diferenças locais e regionais em 
partidos que tem chefes locais.
Outro fato novo que o presidente 
Lula terá que resolver, urgentemen-
te, o “fogo amigo”, seus auxiliares 
e apoiadores testam a sua capacida-
de de construir consensos.
O risco desses episódios serem 
usados contra o Lula pelos outros 
como sinal de fraqueza e fragmen-
tação da coalizão.
O presidente Lula será uma vez 
mais testado na sua capacidade de 
construir consensos.
O tempo dirá!

 Tese política dominante: 
o presidente pode muito, 

mas não pode tudo

“Quando 
a democracia é alvo 

de ataques, além de defendê-la 
é necessário revigorá-la.”

Antônio Lavareda

Política a conta-gotas...
Planalto Federal

Quem circulou por Brasília 
essa semana, com pautas em vários 
ministérios, além de um encontro 
exclusivo com o vice-presidente 
Geraldo Alckmin, foi o prefeito 

Marcus Soliva, acompanhado do Dr. 
Rômulo – provedor da Santa Casa e 
de Rodrigo Muassab – secretário de 
Gestão e Convênios da Prefeitura de 
Guaratinguetá. Junto com Alckmin, 
Soliva tratou de recursos e novos 
investimentos para a saúde.

Tentando ganhar no grito
Vinte e duas mil razões, quer 

dizer, votos em Guará, devem ser a 
motivação do vice Regis Yasumura 
para defender com ‘unhas e dentes’ 
a indicação para tentar conquistar a 
sucessão de Marcus Soliva. E pen-
sar que se tivesse permanecido no 
PSC – partido em que chegou a vice 
pela segunda vez – com a votação 
que teve para deputado, na última 
eleição, teria tomado posse neste 
dia 15 na Assembleia Legislativa. 
Perguntem ao vereador Marcio 
Almeida!

Perguntar não ofende
O cargo de ‘controlador interno’ 

que a Câmara de Guaratinguetá – 
made-in-Pedrinho Sannini – criou, 
essa semana, seria para um perso-
nagem estilo ‘primeiro-ministro’ 
da presidência? E na realidade 
funcional, a quem os servidores 
responderiam, ao novo chefe ou ao 
presidente?

Saúde pra dar e vender
O consórcio do Vale Histórico 

teve mais um avanço em serviços in-
tegrados esta semana. O presidente 
Lê Braga – prefeito de São José do 
Barreiro, reuniu os colegas prefeitos 
de Lavrinhas – Zezinho, Arapeí – 
Renê, Bananal – Dr. Wilian e Areias 
– Paulo Henrique, com apoio de 
Thales Gabriel, para avaliação dos 
serviços já prestados pela Santa 
Casa de Cruzeiro aos municípios 
e a introdução de outro importante 
projeto. Trata-se da proposta de au-
mentar os serviços em saúde, desde 
mais UTI’s (Unidades de Terapia 
Intensiva), como clínicas médicas, 
procedimentos cirúrgicos e mais es-
pecialidades na própria Santa Casa. 
Um outro atendimento firmado foi 
para o tratamento de hemodiálise 
para todas as cidades do Vale Histó-
rico, inclusive Silveiras, Cachoeira 
e Queluz, que também agregam o 
consórcio. Os gestores pretendem 
buscar novos apoios e convênios 
junto ao Estado e Governo Federal, 
via Geraldo Alckmin.

Julgamento político
Como previsto, as contas de 2019 

do ex-prefeito Fábio Marcondes 
mais uma vez ‘causaram’ na Câmara 
de Lorena, na última segunda-feira. 
Pelo placar de 9 votos contrários 
a 8 favoráveis, Marcondes teve a 
certeza do que já previa o mercado 
político: entre os que salvaram sua 
saúde eleitoral estão aqueles inte-
ressados em vê-lo ativo na eleição 
do ano que vem. Perguntem ao Dr. 
Adriano, que acompanhou todos os 
trâmites de perto...

Cada um no seu quadrado
Embora disputando os mesmos 

votos, se Fábio Marcondes e Ma-
rietta Bartelega forem candidatos, 
com certeza serão concorrentes, 
assim como Sylvio Ballerini. Há 

Rominho

quem acredite que unir Marietta a 
Sylvinho não seria de tudo impos-
sível, porém, juntar Marcondes com 
qualquer um dos dois, é utopia!!!

Operação cirúrgica
Tem gente que ficou com dor 

de barriga, após a declaração do 
prefeito Sylvio Ballerini de que já 
cumpriu suas promessas políticas do 
palanque de 2020 com os comissio-
nados que iniciaram a administração 

com ele. A partir de agora, sua pega-
da será substituir quem não cumpriu 
as expectativas, em preparação de 
uma equipe eficiente para segui-lo 
na disputa pela reeleição. Quem 
passar neste segundo teste deverá 
carimbar o passaporte para o segun-
do mandato em Lorena…

Diarreia geral
Quem sobreviveu na equipe de 

Sylvio Ballerini, de quarta-feira 
para cá, com certeza agora está com 
diarreia, principalmente com a exo-
neração de Tão e ‘seus imediatos’ da 
secretaria de Serviços Municipais. 

Olha quem chegou...
...de repente!!! Para quem achou 

que os debates políticos não fossem 
esquentar no cenário eleitoral de 
Lorena, surge uma ‘quase surpresa’ 
das ruas do Bairro da Cruz, Vagner 
da Silva. Isso mesmo, o Vaguinho, 
que segundo os politiqueiros mais 
chegados da Sete de Setembro, 
conseguiu se redimir das ‘ocorrên-
cias passadas’ na Justiça Eleitoral 
e fala em ser candidato a prefeito, 
principalmente agora que Sylvinho 
Ballerini cortou um de seus princi-
pais ‘tentáculos’ na administração. 

Gestão & recursos
Ainda sobre as mudanças na 

equipe de governo de Sylvinho 
Ballerini, a movimentação de gente 
chegando nos últimos dias e alguns 
se preparando para partir levou 
muitos a enxergar melhoras a cur-
to prazo, motivados pelos novos 
nomes que passaram a integrar a 
administração. Um exemplo é  João 
Bosco Romeiro, que assumiu a nova 
secretaria de Planejamento, com a 
missão de ordenar a situação econô-
mica de todas as pastas e auxiliar o 
Executivo nas prioridades.

Mudando o ‘mobiliário’
Ainda sobre as mudanças funcio-

nais na Prefeitura de Lorena, outro 
que integrou o governo com promes-
sas de resultados foi Leandro Mei-
rinho, na Cultura, enquanto Juliana 
Barbosa foi para o Turismo. Galão 
Aquino foi nomeado na secretaria de 
Juventude, enquanto Radamés dei-
xou o Meio Ambiente para Samuel 
de Melo, e Francine Capella assumiu 
o Desenvolvimento Social.

Correndo na mesma raia
Tem gente em Pinda perguntan-

do nas rodas políticas do Mercadão 
até onde vai a troca de gentilezas e 
semelhanças nas atuações entre os 
vereadores Norbertinho Moraes e 
Herivelton Vela. Até observaram 
que ambos seguem o mesmo estilo 
de discurso – a do morde e assopra 
– na tribuna da Câmara, ambos man-
tém programas na rádio do ‘velho 
guerreiro’; a dupla sempre que pode 
posa para as fotos nas programações 
da Prefeitura; um tem o Sindicato 
como escora, o outro, a presidência 
do Legislativo. Ah! E o que pode 
dar ruim, segundo a patuleia, é que 

os dois têm desejo de ser prefeito. 
Talvez seja aí que a maionese vai 
desandar...

Apostando na lógica
É voz corrente entre a classe 

empreendedora de Pindamonhan-
gaba que, ao se pensar na adminis-
tração pública, fica difícil dividir 
gestão, planejamento e execução. 

Exatamente o que se deduz do trio, 
o prefeito Dr. Isael Domingues, a 
secretária Marcela Franco e o vice 
Ricardo Piorino, predicados que 
nem mesmo as próximas eleições 
podem separar. Segundo pesquisas 
recentes, cerca de 78% dos eleitores 
aprovam a parceria que há sete anos 
tem mudado a realidade do municí-
pio. Como diz aquele empresário 
da alimentação: “os concorrentes 
que lutem!!!

Em clima de ameaças
Pelo andar da carruagem em Pi-

quete, o prefeito Rômulo Kazimierz 
Luszazynski – o Rominho, não vai 

ter de se preocu-
par apenas com a 
questão política 
de seu governo, 
mas com violên-
cia também. Uma 
série de ameaças 
e afrontas passa-
ram a fazer parte 
de seu cotidiano, 

além de gravações telefônicas 
tramando contra sua segurança, 
inclusive com requinte de atentado, 
colocando sua vida, e incêndio do 
seu veículo. Parece que o trabalho 
reservado da polícia está em alerta.

A procura de um nome
E por falar em Piquete, a opo-

sição parece que está encontrando 
dificuldades para acertar ‘um nome’ 
forte para concorrer contra o prefeito 
Rominho na campanha à reeleição. 
Segundo enquetes populares, o ‘pes-
soal do contra’ não tem conseguido 
nem 20% de intenção de votos com 
os nomes disponíveis.E o empresário 
que poderia melhorar a performance 
do grupo, não pensa em disputar a 
próxima eleição. Com a palavra o 
vereador e professor Matheus... 

Falta um voto!
Considerando os comentários 

sobre mais uma das contas rejeita-
das de Edson Mota, que tramitam 
na Câmara de Cachoeira, falta virar 
um dos cinco votos, dispostos em 
acompanhar o relatório do Tribunal 
de Contas. As apostas demonstram 
que talvez Felipe Piscina não resis-
ta ao assédio da Motolândia pelo 
seu voto. Por enquanto, Agenor do 
Todico, Rogéria Lucas, Thálitha 
Barboza, Adriana Vieira e, até o 
momento, Piscina, devem votar pela 
rejeição das contas do ex-prefeito.

Segue o jogo
Enquanto o prefeito Antonio 

Mineiro se vira nos trinta para redu-
zir o endividamento do munícipio, 
o mercado político observa vários 
postulantes dispostos a irem até as 
últimas consequências para tomar seu 
lugar. Léo Fenix é uma das apostas de 
Edson Mota para prefeito, Aurélio da 
Farmácia discursa como se não hou-
vesse amanhã sem ele no poder; Breno 
Anaya, ao que tudo indica, renova 
acordo velado com Max, enquanto 
Brejão tem o nome desprezado até 
para vice. Ah! Disseram que Dimas 
Satim já começou a pedir votos... 

Alckmin, Marcus Soliva e Dr. Ivan - Santa Casa

Sylvinho, Lucas Mulinari e Jair Pintor

Dr. Isael, Ricardo Piorino e Marcela Franco
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Depois de exigência do Tribunal de Contas, Câmara aprova 
criação do cargo de controlador interno, em Guaratinguetá 
Função é responsável por enviar informações do Legislativo para o órgão de fiscalização e disponibilizar 
dados no Portal da Transparência; proposta é garantir diagnóstico de funcionabilidade do trabalho no Casa

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade, 
na última quarta-feira (15), o 
projeto de resolução que cria 
o cargo de controlador interno 
no Legislativo. De acordo com 
o texto do projeto, a criação do 
cargo considera observações 
emitidas pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.

A ação foca relatórios de 
Fiscalização de Prestação de 
Contas Anuais da Câmara 
de Guaratinguetá para a re-
gulamentação do Sistema de 
Controle Interno e a criação 
deste cargo efetivo.

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

funcionário desse perfil de 
controle interno. Esse pro-
jeto de resolução passou 
pelo plenário, nós aprova-
mos, e com essa aprovação, 
nós temos a justificativa 
para fazer as etapas, abrir 
um concurso e suprir essa 
vaga de controle interno 
para termos um controlador 
interno de maneira efetiva, 
que já é um apontamento do 
Tribunal de Contas há mais 
de seis anos e pretendemos 
corrigir”, explicou.

Após a aprovação do pro-
jeto, o prazo é de 45 dias 
para a publicação do edital 
do concurso. O ocupante 
do cargo de controlador in-
terno na Câmara deve ficar 

O projeto também alterou 
anexos que regulamentam 
pré-requisitos para vagas 
de assessoria, como assessor 
especial de relações institu-
cionais, chefe de gabinete da 
presidência e assessor parla-
mentar, que exigiam cursos 
específicos e não estavam 
de acordo com a legislação.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, o presidente da Câ-
mara, Pedro Sannini (PSC), 
destacou que a exigência do 
Tribunal de Contas solicita 
um funcionário concursado 
para esta função. “Atualmen-
te, temos um funcionário 
da Câmara que presta esse 
serviço, faz de maneira pro-
visória, mas ele não é um 

Mulinari substitui Tão em nova troca de secretários de Ballerini

Dando sequência à reforma 
no seu secretariado, o pre-
feito Sylvio Ballerini (PSDB) 
anunciou, nessa semana, 
novas mudanças em mais 
três secretarias. Dessa vez 
foram feitas alterações nas 
secretarias de Manutenção 
e Serviços Municipais, Meio 
Ambiente e Assistência e 
Desenvolvimento Social.

O secretário de Trânsito, 
Lucas Mulinari, vai respon-
der interinamente (previsão 
de três meses) também pela 
secretaria de Manutenção e 
Serviços Municipais. O Meio 
Ambiente vai ficar sob a res-
ponsabilidade do ex-vereador 

Andréa Moroni
Lorena

balho. “São muitos pontos de 
descarte irregular, isso atra-
palha. A Frente de Trabalho 
tem cem pessoas, o prefeito 
vai ampliar para mais cem, 
porque hoje é insuficiente”.

Sobre os buracos nas ruas, 
Mulinari salientou que a Pre-
feitura usa de 6 a 10 tonela-
das de massa asfáltica por dia 
na operação tapa buracos. 
“A chuva atrapalha, mas o 
prefeito está investindo na 
pavimentação e recapeamen-
to de ruas”.

Novas secretarias – Na 
semana passada, Sylvinho 
já tinha anunciado, durante 
coletiva de imprensa, outras 
quatro mudanças em seu 
secretariado. A secretaria 
de Planejamento, que foi 
desmembrada da secretaria 

Samuel de Melo, enquan-
to o ex-secretário de Meio 
Ambiente, Radaméz Lázaro 
Correia, vai para uma das 
diretorias da secretaria de 
Esportes. A secretaria de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social ficará sob responsabi-
lidade de Francine Capella.

Para Mulinari, os desafios 
da nova secretaria serão a 
limpeza urbana e a operação 
tapa buracos. “Nós temos 
recebido muitas reclamações 
da população, mas também 
temos muita falta de educa-
ção daqueles que descartam 
o lixo em lugares irregula-
res”.

Segundo Lucas, a Prefeitu-
ra tem muita demanda em 
relação à limpeza pública, 
mas falta pessoal para o tra-

Ele passa a acumular Trânsito e Transporte com Serviços Municipais; prefeito mantém ação para reduzir reclamações

Santa Casa de Cruzeiro amplia estrutura e foca 
ala de hemodiálise para atender Vale Histórico
Thales garante apoio de mais oito cidades para obter recursos para leitos; microrregião aguarda Estado

A necessidade de ampliar o 
atendimento regional na saú-
de foi o foco de uma reunião 
do Consórcio dos Municípios 
do Vale Histórico, realizado 
no início desta semana. Pre-
sidido pelo prefeito de São 
José do Barreiro, Lê Braga 
(PSDB), o grupo debateu 
ações para a ampliação da 
estrutura da Santa Casa de 
Cruzeiro, com direito a plano 
para implantação de serviços 
e abordagem ao estado em 
busca de recursos.

A reunião, além de São 
José do Barreiro, contou com 
representantes das cidades de 
Arapeí, Areias, Bananal, Cru-
zeiro, Lavrinhas, São José do 
Barreiro, Silveiras e Queluz.

Segundo o prefeito de Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), o objetivo do encontro 
foi definir um trabalho em 
conjunto sobre as políticas 
públicas na saúde, com desta-

Andréa Moroni
RMVale

que para ações apresentadas 
para o hospital, que é referên-
cia para a sub-região.

“A Santa Casa é a primeira 
porta de entrada para atendi-
mentos, primeira porta para 
cirurgias, primeira porta para 
traumas. Foi apresentado 
para os prefeitos a porcen-
tagem de atendimentos às 
demais cidades do Vale His-
tórico”, contou Fonseca.

O hospital apresentou uma 
proposta para aumentar os 
serviços em saúde, desde 
mais leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), clínica 
médica, procedimentos cirúr-
gicos e mais especialidades. 
“Nós tivemos que ampliar os 
serviços do hospital durante 
a pandemia, nós criamos 14 
leitos de clínica médica e dez 
leitos de UTI. Naquele perío-
do, o custo era bancado pelos 
governos do Estado e Federal, 
mas com o fim da crise, a 
prefeitura teve que arcar com 
essa despesa”.

Além das sete cidades da 
sub-região e Cruzeiro, a pro-

Hemodiálise – Os pacientes 
renais que precisam de he-
modiálise no Vale Histórico 
recorrem a Cruzeiro para o 
atendimento, mas a empresa 
terceirizada que presta o 
serviço já comunicou que vai 
encerrar o serviço no mês de 
junho. “Para evitar que nossos 
pacientes tenham que ser en-
caminhados para mais longe, 
como Taubaté, por exemplo, 
a Santa Casa de Cruzeiro 
apresentou um projeto para 
a criação de uma ala para a 
realização de hemodiálise”, ex-
plicou o prefeito de Cruzeiro.

O custo para a adequação 
do local será de R$ 600 mil, 
e a obra deve levar de 3 a 4 
meses. “Nossa proposta foi 
ratear entre os prefeitos esse 
valor, o que dá cerca de R$ 67 
mil para cada prefeitura, mais 
os R$ 170 mil repassados 
pelo Estado para a empresa 
terceirizada, que não vai mais 
realizar o serviço. Os prefeitos 
concordaram e a obra deve 
começar nos próximos dias”, 
informou Fonseca.

Santa Casa de Cruzeiro; reunião regional aborda necessidade de ampliar estrutura para atendimentos

Foto: Arquivo Atos

de Obras, tem como secretá-
rio o engenheiro João Bosco 
Romeiro. 

A recém-criada secretaria 
de Juventude tem como 
secretário o ex-vereador Da-
niel Aquino (Galão Aquino). 
Juliana Barbosa deixou a se-
cretaria de Cultura e assumiu 
a nova secretaria de Turismo, 
e Leandro Meirinho, ex-secre-
tário de Cultura de Silveiras, 
assumiu a pasta em Lorena.

Na quinta-feira (16), Balle-
rini visitou as secretarias de 
Serviços Municipais e Meio 
Ambiente para anunciar as 
mudanças. Ele explicou que 
“as mudanças têm como obje-
tivo aprimorar o trabalho das 
duas secretarias e atender 
melhor as solicitações dos 
munícipes”.

posta foi acompanhada por 
Cachoeira Paulista. “Nós ti-
vemos também a adesão ao 
nosso grupo de Cachoeira, 
com a participação do pre-
feito Antônio Mineiro (MDB)”, 
contou o prefeito cruzeirense.

A proposta para as prefei-
turas, segundo Fonseca, é que 
os municípios do Vale Histó-
rico busquem recursos para 
esses leitos novos. “Mas para 
isso nós vamos conversar com 
a Regional de Saúde e com o 

Estado, para que a gente pos-
sa fazer um cofinanciamento 
desse valor mensal através do 
consórcio do Vale Histórico”. 
O valor para manutenção 
desses leitos gira em torno 
dos R$ 700 mil mensais.

responsável por trabalhos 
como cotações, enviar infor-
mações ao Tribunal de Con-
tas e disponibilizar dados 
no Portal da Transparência 
da Casa.

Ainda de acordo com San-
nini, a Câmara deve realizar 
novos concursos futuramen-
te. “Outros cargos que possi-
velmente serão abertos, em 
outro momento, em outro 
concurso, nós vamos esperar 
pela reforma administrativa 
que pretendemos fazer. Com 
essa reforma, nós vamos 
ter um diagnóstico, um 
apontamento dos déficits, 
para que no futuro, outras 
vagas possam ser abertas”, 
adiantou o presidente.

Foto: Fabiana Cugolo

Sessão da Câmara de Guaratinguetá, que aprovou controlador interno

Foto: Kassiane Ribeiro

Lucas Mulinari, que assumiu Serviços Municipais, após saída de Tão
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Projetando aumento de arrecadação em 
2023, Silveiras congela valor do IPTU
Prefeitura pretende captar 22% a mais com o tributo; carnês devem ser entregues a partir do próximo dia 5

A Prefeitura de Silveiras 
revelou, no fim da manhã 
da terça-feira (14), que não 
reajustará neste ano o valor 
da cobrança do IPTU (Im-
posto Predial Territorial e 
Urbano). Além de evitar o 
aumento da inadimplência, 
a medida municipal busca 
contribuir com a população 
afetada economicamen-
te nos últimos anos pelos 
efeitos da pandemia da 
Covid-19.

O anúncio da manutenção 
do valor utilizado na base de 
cálculo do IPTU em Silveiras, 
que é de R$ 2,62 por metro 
quadrado de área construída 
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do imóvel, foi proferido pelo 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB), em um vídeo publi-
cado em seu perfil oficial 
no Facebook. Na gravação, 
o chefe do Executivo ex-
plicou que apesar do valor 
de cobrança ser o mesmo 
praticado no ano passado, 
sua expectativa é de que o 
Município consiga arrecadar 
mais recursos em 2023.

“Acreditamos que essa 
medida vai possibilitar que 
mais moradores tenham 
condições de pagar integral-
mente o IPTU, contribuindo 
assim para que a Prefeitura 
tenha, ao longo do ano, mais 
recursos para investir em 
melhorias na cidade. Essa 
ação também é uma forma 
de ajudar a população que 

vem sendo prejudicada pe-
los problemas econômicos 
causados pela pandemia da 
Covid-19”.

De acordo com a Pre-
feitura, a expectativa é 
que o IPTU 2023 arrecade 
R$469.260,00. O montante 
é 22% superior ao recolhido 
no ano passado, que foi de 
R$ 382.900,71. O Executivo 
projeta ainda receber neste 
ano R$ 247.968,00 referen-
tes à dívida ativa.

Os carnês de pagamento 
do tributo serão entregues 
aos moradores a partir do 
próximo dia 5. Além de des-
conto de 10% em caso de pa-
gamento à vista, o Executivo 
oferece aos contribuintes 
a chance de parcelarem o 
montante em até seis vezes.Trabalho de avaliação de moradias em Silveiras; Prefeitura decide não reajustar imposto para este ano

Foto: Reprodução PMS

Guará regulariza mais dois bairros pelo programa Cidade Legal
Trabalho em parceria com o Governo do Estado atende moradores do Loteamento João Ribeiro e Chácaras Agrícolas

A Prefeitura de Guaratin-
guetá está regularizando os 
imóveis de mais dois bairros, 
loteamento João Ribeiro da 
Luz e bairro Chácaras Agrícolas 
(parte alta). A ação é realizada 
em parceria com o Programa 
Cidade Legal, do Governo do 
Estado.

Os moradores dos imóveis lo-
calizados na rua Adelino Sávio 
Marcola, do loteamento João 
Ribeiro da Luz, no Chácara 
Primavera, devem comparecer 
à secretaria de Planejamento, 
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à rua Duque de Caxias, n° 
100, Centro, até 31 de março, 
das 12h às 18h, munidos dos 
documentos e contratos relati-
vos à compra e venda de suas 
moradias para dar sequência 
ao processo de regularização.

Os moradores dos imóveis 
localizados no Chácaras Agrí-
colas (parte alta) devem pro-
curar a Biblioteca Municipal 
Professora Betina Marino, que 
funciona junto à Creche Euter-
pe Quissak, na avenida Antônio 
da Cunha, nº 1.253, no Parque 
do Sol, entre os próximos dias 
20 e 24, das 9h às 15h, e no 
dia 25 (sábado), das 9h às 13h, 
munidos dos documentos e 

contratos relativos à compra e 
venda de suas moradias. 

A regularização de um lo-
teamento, além de ser uma 
conquista para os proprietários 
dos lotes, permite também que 
o bairro possa receber investi-
mentos de infraestrutura (sane-
amento básico, pavimentação, 
iluminação). Um bairro consi-
derado irregular fica impedido 
de receber investimentos para 
tais obras.

A Prefeitura alertou os mora-
dores que antes de adquirir um 
lote nessas regiões é necessário 
verificar junto à secretaria de 
Planejamento se a área estiver 
regularizada.

Ruas da Chácaras Agrícolas em trabalho de recuperação; região é foco de regularização junto ao Estado

Foto: Reprodução PMG

Sabesp atende no Poupatempo de Ubatuba

Os serviços comerciais 
de atendimento ao público 
realizados pela Sabesp de 
Ubatuba tiveram alteração 
na segunda-feira (13). O 
atendimento agora é reali-
zado na unidade Poupatem-
po. Todos os serviços estão 
disponíveis no local, como 
a realização de alteração 
cadastral, pedido de segun-
da via da conta, pedido de 
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ligação e religação de água, 
negociação e regularização 
de dívidas.

Para atendimentos pre-
senciais na unidade é neces-
sária a realização do agen-
damento de horário, por 
meio do site poupatempo.
sp.gov.br, ou pelo aplicativo 
Poupatempo Digital.

A Sabesp também ofe-
rece serviços online da 
Agência Virtual, que po-
dem ser acessados no site 
agenciavirtual.sabesp.com.
br, além do atendimento 

telefônico, números 195 
e 0800 055 0195, atendi-
mento via Whatsapp, pelo 
número (11) 3388-8000, 
onde podem ser tiradas dú-
vidas de clientes e questões 
relacionadas a qualidade da 
água, vazamentos, débitos e 
solicitações.

A unidade Poupatempo de 
Ubatuba atende à rua Pro-
fessor Thomaz Galhardo, nº 
1.172, no bairro Umuarama, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, e aos sábados, 
das 9h às 13h. Estação de Tratamento da Sabesp de Ubatuba; atendimentos passam a ser realizados no Poupatempo

Foto: Reprodução Sabesp
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Justiça concede liminar para votação 
de denúncias contra prefeito Piriquito
Vereador pede investigação sobre de crimes de responsabilidade e superfaturamento em 
licitação; juiz determina sequência de processo sob pena de multa de R$ 20 mil por dia

A Justiça de Aparecida 
concedeu uma liminar ao 
vereador André Luiz Montei-
ro, o Padrinho (Patriota), na 
quarta-feira (15), que libera a 
leitura e votação do pedido de 
investigação após denúncias 
de crimes de responsabilidade 
e superfaturamento em licita-
ção que teriam sido cometidos 
pelo prefeito Luiz Carlos de Si-
queira, o Piriquito (Podemos).

De acordo com a decisão do 
juiz Luiz Filipe Souza Fonseca, 
da primeira instância de Apa-
recida, a decisão tomada pelo 
presidente da Câmara, Luiz 
Carlos Ferreira Junior, o Ju-
ninho Corpo Seco (Podemos), 
que não colocou o pedido na 
pauta de votação e encami-
nhou à comissão de Justiça e 
Redação, gera um perigo de 
dano. A ação destaca a possi-
bilidade de pena de multa de 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

R$ 20 mil por dia em caso de 
descumprimento.

“... Tendo em vista que o 
risco de que o prosseguimento 
de cassação siga sem a devida 
instauração da comissão par-
lamentar, implique prejuízos 
irreparáveis não somente ao 
impetrante, mas ao próprio 
interesse público de que os 
procedimentos ocorram' com 
amparo na legalidade (trecho 
da decisão) ...”.

A decisão destaca que o 
Poder Judiciário não está in-
terferindo na análise do mérito 
da denúncia, ou seja, “não se 
está afirmando se houve ou 
não crime de responsabilidade 
pelo prefeito ou mesmo se a 
denúncia deve ser recebida, 
mas apenas afirmando que o 
vereador impetrante possui 
direito líquido e certo à ade-
quada observância do devido 
procedimento legislativo pre-
visto na Lei Orgânica Munici-
pal”, explica o juiz.

Na sessão do último dia 6, 

judicializada invalidada pela 
Justiça”, explicou Corpo Seco. 
“O procedimento correto é 
a análise da denúncia para 
voltar ao plenário”.

De acordo com o documen-
to de acusação, em janeiro 
deste ano a Prefeitura realizou 
um pregão eletrônico em que 
firmou um contrato com a 
empresa Ecomapp Hotel e 
Restaurante Ltda no valor de 
R$ 196.360 para a contra-
tação de 552 quartos (vinte 
apartamentos individuais com 
cama de solteiro; quatrocentos 
apartamentos duplos com 
duas camas de solteiro; 120 
apartamentos triplos com 
três camas de solteiro e 12 
apartamentos individuais com 
cama de casal), que, segundo a 
denúncia, acomodariam apro-
ximadamente 1.204 pessoas.

O parlamentar apontou 
um superfaturamento de 
R$72.096. Em consulta feita 
em sites de reservas pela inter-
net, os valores apresentavam-se 
menores, como dos quatrocen-
tos apartamentos duplos com 
duas camas de solteiro que 
foram contratados no valor 
R$330, mas, segundo o denun-
ciante, cotado por R$207, um 
aumento de quase 60%.

O Jornal Atos procurou o 
presidente da Câmara, que 
informou ainda não ter sido 
notificado oficialmente e, 
portanto, não poderia se ma-
nifestar.

Piriquito, durante entrevista no Atos no Rádio; após ver pedido adiado, André Monteiro teve liberação judicial

Foto: Arquivo Atos

o presidente da Casa decidiu 
encaminhar as denúncias-
-crime de responsabilidade e 
superfaturamento em licita-

ção na contratação de rede 
hoteleira para avaliação da 
comissão permanente de Jus-
tiça e Redação. “O artigo 200 

é entendimento do presidente 
e, nesse caso, prefiro lidar com 
a cautela até mesmo para a 
gente não tenha uma decisão 

Operação apura esquema de desapropriação ilegal em Caraguá
MP e polícia cumprem mandados de busca e apreensão em cinco cidades; Prefeitura e Câmara são alvos de vistoria

Contando com o apoio das 
polícias Civil e Militar, o MP-SP 
(Ministério Público do Estado 
de São Paulo) realizou uma 
operação na quinta-feira (16) 
em cinco cidades da região. 
O trabalho, que contou com 
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as participações de agentes 
do Gaeco (Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime 
Organizado) e do Seccold (Se-
tor de Combate aos Crimes de 
Corrupção, Crime Organizado 
e Lavagem de Dinheiro) apura 
uma denúncia de esquema de 
desapropriação irregular de 
imóveis e áreas públicas em 
Caraguatatuba.

Em busca de pistas que 
contribuam para a investiga-
ção, os agentes vasculharam 
a Prefeitura e a Câmara de 
Caraguatatuba.  

Denominada “Cais do Porto”, 
a operação cumpre 26 man-
dados de busca e apreensão 
em endereços distribuídos 
por Caraguatatuba, Guaratin-
guetá, Jacareí, São José dos 

Campos e Taubaté. Segundo 
o Ministério Público, a ação 
tenta localizar documentos 
e outros materiais que auxi-
liem no avanço do trabalho 
que apura a desapropriação 
irregular de imóveis e áreas 
públicas em Caraguatatuba, 
como a que abriga a Praça de 
Eventos do bairro Porto Novo, 
inaugurada em 2014. 

A investigação aponta que 
um grupo, formado por agen-
tes públicos de Caraguatatuba 
e empresários da região, pode 
ter movimentado mais de 
R$12 milhões com o esque-
ma. Caso seja comprovada a 
prática, os envolvidos poderão 
responder por apropriação 
indébita, corrupção ativa ou 
passiva, lavagem de dinheiro 

e organização criminosa. 
Devido ao andamento da 

operação, seguem proibidos o 
acesso de funcionários ao pré-
dio da Prefeitura e na Câmara 
de Caraguatatuba. 

Em nota oficial à imprensa 
regional, a Prefeitura infor-
mou que fornecerá ao MP-SP 
todos os documentos solici-
tados.
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PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 031/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES E AFINS
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 
ATÉ O DIA 04/04/2023 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 
DIA 04/04/2023 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 
18/03/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 17/03/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA – PREFEITO 

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Lorena, a CARTA CONVITE nº 01/CPL/2023, do tipo menor preço global, para contratação 
de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento e atualização de um novo 
website com implementação do ChatBot (Inteligência Artificial) para o Portal da Câmara 
Municipal de Lorena, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, 
conforme determinado no Anexo I do Edital. A entrega dos envelopes dar-se-á até as 
10 horas do dia 28/03/2023, na Praça Baronesa de Santa Eulália nº02, Centro, Lorena/
SP. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, na sede 
da Câmara Municipal de Lorena em seu horário de funcionamento, bem como, em site 
oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por email licitacoes@camaralorena.
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas também no endereço acima ou 
pelo telefone (12) 3159-1300.

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Lorena, a CARTA CONVITE nº 02/CPL/2023, do tipo menor preço global, para aquisição 
de cadeiras giratórias e longarinas visando à atualização das estruturas móveis de trabalho 
dos Gabinetes e setores da Câmara Municipal de Lorena, de acordo com as especificações 
contidas no Termo de Referência, conforme determinado no Anexo I do Edital. A entrega 
dos envelopes dar-se-á até as 14 horas do dia 28/03/2023, na Praça Baronesa de Santa 
Eulália nº02, Centro, Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados 
de 2ª a 6ª feira, na sede da Câmara Municipal de Lorena em seu horário de funcionamento, 
bem como, em site oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por email licitacoes@
camaralorena.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas também no endereço 
acima ou pelo telefone (12) 3159-1300.

Com base nas regras estabelecidas no Contrato de Concessão firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Piquete e a concessionária Águas Piquete, a partir de 27 de março de 2023, haverá o reajuste 
anual das tarifas de água e esgoto de Piquete, bem como as tarifas de serviços complementares, 
homologadas pela Agência Reguladora do Estado de São Paulo (ARSESP), conforme Deliberações: 
ARSESP Nº 1.381 e ARSESP Nº 1.382 de 24 de fevereiro de 2023.

COMUNICADO

 
 
 

UMUARAMA CLUBE DE APARECIDA  
 

CONVOCAÇÃO 

  A Diretoria do UMUARAMA CLUBE DE 

APARECIDA, convoca todos os Sócios Proprietários, maiores de 

18 anos, com a manutenção em dia com o Clube e que estejam 

em pleno gozo de seus direitos, para ASSEMBLÉIA GERAL, que 

se realizará dia 06 de Abril ( quinta – feira ) de 2.023, às 

19h30min., em primeira convocação e às 20h00 , em segunda 

convocação, no Salão  do Umuarama Clube, para proposta de 

alteração do ESTATUTO  do Umuarama Clube Aparecida, artigos 

: nº 9 letra k; nº 15  e apresentar o artigo 36 e colocar em 

votação parceria com empresa e também criação de uma 

associação na sede náutica, de acordo   com o  atual Estatuto. 
Aparecida , 03 de  Março de 2023 

NIVALDO JOSÉ FRANCISCO 
Diretor-Presidente 

                                                            Umuarama Clube de Aparecida 

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA - CONVOCAÇÃO 

São convocados os senhores associados a se reunir em Assembléia Geral Extraordinaria, 
que se realizará no dia 22 de ABRIL de 2023 na filial da entidade, situado na Estrada 
Municipal, km19, S/N, Taquaral, Guaratinguetá-SP, às 14h00, a fim de deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 

a. Aprovação das alterações do ESTATUTO; 

b. Outros assuntos. 
 

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores associados, na sede social e 
no endereço acima citado os documentos pertinentes aos assuntos da Ordem do Dia.  
E para maior conhecimento mandou expedir o presente edital que também está exposto 
no quadro de avisos da sede. 
 

 
Guaratinguetá/SP, em 17 de março de 2023. 

 
 
 
 
 

. 
Pe. José Luiz de Menezes 

Presidente Geral 

FAMÍLIA DA ESPERANÇA  
 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO 
 

São convocados os senhores associados a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que 
se realizará no dia 22 de ABRIL de 2023 na Estrada Municipal, S/N, Taquaral, 
Guaratinguetá/SP, às 11h00, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a. Votação do Balanço Geral da Entidade e Demonstrações Contábeis do exercício 
de 2.022, já analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal; 

b. Aprovar a incorporação do superávit/déficit ao Patrimônio Social; 

c. Aprovar o relatório das atividades desenvolvidas pela Entidade no ano de 2022; 

d. Aprovar o planejamento de ação da Entidade para o próximo exercício; 

e. Aprovar a aplicação dos valores disponíveis na matriz e regionais em aplicações 
financeiras, neste ano, a fim de manter o poder aquisitivo da moeda e dar 
continuidade às suas obras. 

f. Outros assuntos. 
 

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores associados, na sede social e 
no endereço acima citado os documentos pertinentes aos assuntos da Ordem do Dia 
(relatórios, demonstrações, parecer do conselho fiscal e de auditoria), relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 
E para maior conhecimento mandou expedir o presente edital que também está exposto 
no quadro de avisos da sede. 

 
Guaratinguetá/SP, em 17 de março de 2023. 

 
 
 
 

Pe. José Luiz de Menezes 
Presidente Geral 

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO 

São convocados os senhores associados a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que 
se realizará no dia 22 de ABRIL de 2023 na filial da entidade, situado na Estrada Municipal, 
km 19 S/N, Taquaral, Guaratinguetá-SP, às 08h00, a fim de deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 

a. Votação do Balanço Geral da Entidade e Demonstrações Contábeis do 
exercício de 2.022, já analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal; 

b. Aprovar a incorporação do superávit/déficit ao Patrimônio Social; 

c. Aprovar o relatório das atividades desenvolvidas pela Entidade no ano de 
2022; 

d. Aprovar o planejamento de ação da Entidade para o próximo exercício; 

e. Aprovar a aplicação dos valores disponíveis na matriz e regionais em 
aplicações financeiras, neste ano, a fim de manter o poder aquisitivo da moeda 
e dar continuidade às suas obras. 

f. Outros assuntos. 
 

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores associados, na sede social e 
no endereço acima citado os documentos pertinentes aos assuntos da Ordem do Dia 
(relatórios, demonstrações, parecer do conselho fiscal e de auditoria), relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 
E para maior conhecimento mandou expedir o presente edital que também está exposto 
no quadro de avisos da sede. 

 
Guaratinguetá/SP, em 17 de março de 2023. 

 
 
 
 

Pe. José Luiz de Menezes 
Presidente Geral 

PREFEITURA DE PIQUETE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 25/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados que se 
encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
25/2023, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E 
TENDAS PARA EVENTOS, de acordo com especificações constantes no Anexo I - Termo de 
Referência do edital, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações 
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema 
BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Informações do Edital poderão 
ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 
3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas 
e no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/. Sessão de abertura para recebimento das 
propostas. DATA: 30/03/2023. HORÁRIO: 10:00 horas. OC:  853300801002023OC00021 
itens 01 à 04 (Cota Principal Ampla Concorrência) e OC:  853300801002023OC00022 o 
item 01 (Cota Reservada ME/EPP/cooperativa). LOCAL: Sala de Reunião da Comissão 
Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, 
na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura. 
 Piquete, 17 de março de 2023. 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº10/2023 PROCESSO 112/2023
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para 
atender os ambulatórios de especialidades I e II; conforme emendas parlamentares, que do 
dia 17 de março de 2023 a 11 de abril 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 11 de 
abril de 2023 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 09:00h no 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 - PROCESSO 118/2023
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
de fraldas geriátricas para a Secretaria Municipal de Saúde, que do dia 18 de março de 
2023 a 18 de abril 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 18 de abril 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. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Prefeitura inicia trabalhos de 
construção do Centro Médico 
de Especialidades em Piquete
Espaço tem investimento de R$ 1 milhão; Município tem expectativa 
para finalização do espaço de atendimento até o início do próximo ano

Já está em andamento a 
construção do Cemp (Centro 
de Especialidades Médicas de 
Piquete). “A construção está na 
parte de fundação. O centro 
vai funcionar no bairro da 
Caixa D’Água e deve demorar 
nove meses para ficar pronto”, 
explicou o secretário de Saúde, 
Luiz Humberto Leite.

Quando estiver funcionando, 
o local vai oferecer atendi-
mento nas áreas de ortopedia, 
ginecologia, obstetrícia, medi-
cina do trabalho, oftalmologia, 
psiquiatria, pediatria, odon-
tologia e ultrassonografia. “A 
expectativa é realizar seiscen-
tos procedimentos por mês”, 
explicou o secretário.

O centro será administrado 
pela Prefeitura e será rea-
lizado um concurso para a 
contratação de funcionários. 
“A construção do Cemp terá 
o custo de R$ 1 milhão, com 
verba destinada pelo governo 
do Estado”, disse Leite.

Para Luiz Humberto a cons-
trução do centro vai permitir 
“mais foco na humanização, 
segurança do paciente e quali-
dade da assistência em saúde. 
Será um espaço mais moder-
no, bem estruturado e com 
localização privilegiada”. 

Andréa Moroni
Piquete

Mutirão de Oncologia – A 
Prefeitura de Piquete vai re-
alizar no dia 15 de abril um 
Mutirão de Oncologia, que 
oferecerá consultas e serviços 
para prevenção do câncer. 
As avaliações de prevenção 
oncológica serão de mama, 
ginecológica, próstata, pele 
e boca

As ações serão realizadas 
nas dependências do Ambu-
latório Municipal e Posto do 
Centro, e são fruto de uma 

parceria entre o médico Dr. 
Flávio Salgado e a Liga do 
Câncer de Piquete, com o 
apoio da Prefeitura através da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

As consultas preventivas do 
mutirão têm como público- 
alvo os homens e mulheres 

acima de quarenta anos, e 
também pessoas de qualquer 
idade com histórico de câncer 
na família.

As solicitações de consultas 
podem ser feitas até o dia 31 
de março nos postos de saúde 
dos bairros.

O prefeito Rômulo Kazimierz, o Rominho, que aguarda a construção do Cemp; investimento de R$ 1 milhão

Foto: Arquivo Atos
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Prefeitura de Pinda investe mais de R$ 184 mil no 
prolongamento da rede de água no bairro Mandú
Com apoio da Sabesp, obras tem foco na busca melhorias da qualidade de vida de dezenas famílias na zona rural

Com foco na melhoria da 
qualidade de vida dos mo-
radores, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba anunciou o 
investimento de R$ 184 mil 
para obras de prolongamento 
da rede água do Mandú. A 
atividade deve beneficiar de-
zenas de famílias que residem 
na zona rural.

De acordo com o Município, 
os investimentos se concen-
tram na rua Luís Carlos Rosa, 
localizada na estrada Eduardo 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com inscrições fechadas, Pinda define concurso
Certame conta com mais de trezentas vagas de emprego; salários que variam de R$ 1.408 a R$ 19.157

Oferecendo mais de trezen-
tas oportunidades de trabalho, 
o concurso público da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
teve suas inscrições encerra-
das na quinta-feira, dia 16. 
Com salários que variam de 
R$1.408 a R$ 19.157, o cer-
tame deverá ter sua prova de 
conhecimentos gerais e espe-
cíficos aplicada em 30 de abril.

Buscando reforçar o qua-
dro municipal, o certame, 
organizado pela Fundação 
Vunesp, conta com 313 vagas 
diretas, distribuídas por 124 
cargos. Entretanto, o número 
de contratados poderá crescer 
ao longo dos próximos quatro 
anos, período de vigência do 
processo. “Esse será o maior 
concurso da história de Pinda 
e a Prefeitura poderá vir a con-
tratar mais de 313 pessoas, a 
depender da necessidade das 
secretarias para realização 
dos serviços e atendimento 
à população. Assim como 
fizemos um processo seletivo 
no fim do ano passado, nova-
mente a empresa contratada 
para elaboração e aplicação 
do concurso será a Vunesp, 
que tem larga experiência 
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(15), auxiliar de saúde bucal 
(1), desenhista (1) educador 
social (1), eletricista (2), fiscal 
ambiental (2), fiscal de obras 
(2), fiscal de posturas (2), fiscal 
de rendas (2), fiscal sanitário 
(2), guarda ambiental (1), mo-
torista especializado (1), ope-
rador de máquinas especiais 
(2), recepcionista (1), secretário 
escolar (5), supervisor de área 
de controle de vetores (1), 
técnico em enfermagem (3), 
técnico em enfermagem do 
trabalho (1), técnico em farmá-
cia (3), técnico em museu (1), 
técnico em nutrição (1), técnico 
em segurança do trabalho (2), 
telefonista (1), topógrafo (2) e 
web designer (1).

Para o nível de ensino su-
perior completo, o concurso 
conta com vagas para as fun-
ções de analista ambiental (1), 
analista cultural (1), analista 
de gestão pública (5), analista 
de infraestrutura de tecnologia 
da informação (1), analista de 
recursos humanos (1), analista 
de segurança da informação 
LGPD (1), analista de tecnolo-
gia de informação (1), analista 
florestal (1), analista jurídico 
(1), arquiteto (1), arquivista (1), 
assistente social (5), auditor do 
Sistema Único de Saúde (1), au-
ditor público (1), bibliotecário 
(1), biomédico citologista (1), 

contador (2), controlador (1), 
dentista (1), diretor escolar (3), 
enfermeiro (6), enfermeiro do 
trabalho (1), engenheiro agrô-
nomo (1), engenheiro civil (2), 
engenheiro de segurança do 
trabalho (1), engenheiro eletri-
cista (1), engenheiro sanitarista 
(1), farmacêutico (1), fisiotera-
peuta (1), fonoaudiólogo (1), 
jornalista (1), veterinário (2), 
museólogo (1), nutricionista 
(1), oficial administrativo (20), 
ouvidor da Saúde (1), profes-
sor de Artes (10), professor 
infantil (20), professor de 
Educação Física (11), psicólogo 
(1), terapeuta ocupacional (1), 
tesoureiro (1), turismólogo (1) 
e videomaker fotógrafo (1).

Para fortalecer o setor da 
saúde, o certame viabilizará 
a contratação de médicos 
cardiologista (1), cardiologis-
ta infantil (1), cirurgião (1), 
cirurgião vascular (1), clínico 
geral (2), dermatologista (1), 
endocrinologista (1), gastroen-
terologista (1), ginecologista/
obstetra (1), hematologista (1), 
nefrologista (1), neurologista 
(1), neuropediatra (1), oftalmo-
logista (1), otorrinolaringolo-
gista (1), pediatra (4), pneu-
mologista (1), pneumologista 
infantil (1), proctologista (1), 
psiquiatra (1), reumatologista 
(1) e urologista (3).

Prefeitura de Pinda, que entrou  na fase final de preparação do concurso após período de inscrições

Foto: Reprodução PMP

e credibilidade neste ramo”, 
explicou Isael. 

Vagas – Os moradores de 
Pindamonhangaba e região 
que possuem apenas o ensino 
fundamental completo pude-
ram se inscrever no concurso 
para as funções de ajudante 
(5), armador (1), assistente de 
serviços gerais (20), auxiliar 

de biblioteca (1), auxiliar de 
laboratório (1), coveiro (2), 
encanador (1), guarda (10), 
operador de máquinas (2), 
operador de máquinas leves 
(2), pedreiro (3), pedreiro de 
obras especiais (2), pintor (1), 
serralheiro (1) e servente de 
obras (3). 

Os candidatos com ensino 

médio completo ou formação 
técnica concorrerão às opor-
tunidades para os cargos de 
agente comunitário de saúde 
(15), agente cultural (1), agente 
de controle vetor (3), agente 
de organização escolar (15), 
agente de trânsito (5), almo-
xarife (1), auxiliar de classe 
(10), auxiliar de enfermagem 

Conselho Municipal 
de Turismo elege nova 
presidência em Guará

O Comtur (Conselho Muni-
cipal de Turismo) de Guaratin-
guetá já tem nova presidência 
para o biênio 2023-2024. 
Na primeira reunião do ano, 
realizada nessa semana, os 
conselheiros, indicados pelos 
órgãos e entidades públicas e 
privadas, foram empossados 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSC).

Na votação para a presi-
dência, os conselheiros ele-
geram Ricardo Teberga como 
presidente e Luana Dixon de 
Carvalho para vice-presidente. 
Após a eleição, o secretário 
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Soliva acompanha eleição e recebeu o
Plano Diretor de Turismo Revisionado

de Turismo, Mário Augusto 
Rodrigues Nunes, entregou ao 
prefeito o PDTR (Plano Diretor 
de Turismo Revisionado). 

O plano é o instrumento 
que estabelece diretrizes es-
tratégicas e ação para o de-
senvolvimento sustentável do 
turismo em Guaratinguetá. 
Agora, o plano será enviado 
à Câmara para apresentação 
e depois colocado em prática 
pela Prefeitura.

A cada três anos são feitas 
revisões para o aprimoramen-
to e o aumento do potencial 
turístico da cidade, com ações 
de curto, médio e longo prazo 
para serem implementadas em 
conjunto com o poder público, 
Comtur e iniciativa privada.

Lourenço (Bóia), e na estrada 
municipal José Paulo do Li-
vramento, que atualmente já 
está em fase finalização, numa 
extensão de mais de oitocentos 
metros. 

A iniciativa ocorre em par-
ceria com a Sabesp (Compa-
nhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo), con-
tratada pelo Executivo para 
desempenhar os trabalhos. 
“Importante enaltecer aqui 
essa parceria forte Prefeitura 
e Sabesp, e agradecer a popu-
lação que aguardou a regu-
larização da via pública. Esse 
trabalho contou com grande 

atuação do vereador Cal, que 
no ano passado apresentou 
projeto de denominação na 
Câmara dos dois locais”, des-
tacou o vice-prefeito Ricardo 
Piorino (PL).

O avanço do saneamento 
básico é uma das prioridades 
da atual gestão. Assim como 
o Mandú, outras localidades 
tiveram a rede de abasteci-
mento de água ampliada, 
como Cruz Pequena, Colméia 
e Ribeirão Grande.

Piorino ressaltou a expan-
são da rede de coleta de esgoto 
na zona rural do município, 
entre a região do Bonsuces-

so-Queiroz, prolongamento 
na região do Zito e o trecho 
final no Shangri-lá. “A Sabesp 
irá iniciar uma estação no final 
do Shangri-lá para beneficiar 
as ruas 20 e 21. O projeto da 
ETE (Estação de Tratamento de 
Esgoto) no Bonsucesso está em 
andamento, e agora o próximo 
passo será o levantamento da 
Bacia do Mandú e Cerâmica, 
para que possamos em breve 
investir em esgoto para os 
moradores dessa região. Es-
tamos num ritmo acelerado, e 
investir em saneamento básico 
é garantir mais saúde para 
nossa população”, afirmou.

Foto: Divulgação PMP

Trabalho para ampliação do sistema de água para zona rural de Pinda

Pinda define empresa 
para novo Terminal 
Rodoviário na Dutra

A empresa Tarobá Constru-
ções Ltda é a escolhida para 
administrar a nova rodoviária 
de Pindamonhangaba, que está 
sendo construída às margens 
da rodovia Presidente Dutra. 
A Prefeitura assinou, nessa se-
mana, o contrato de concessão 
para a empresa administrar o 
terminal. 

A empresa Tarobá tem sede 
em Foz do Iguaçu-PR, onde ad-
ministra o terminal rodoviário 
do município e o estaciona-
mento do aeroporto, além de 
ser responsável pela rodoviária 
de Taubaté. O grupo, que nas-
ceu do mercado da construção 
civil, tem trinta anos de atua-
ção no mercado.

Na assinatura do contrato 
estiveram presentes o prefeito 
Isael Domingues (PL), o vice-
-prefeito Ricardo Piorino (PL), 
a secretária de Obras e Plane-
jamento, Marcela Franco, e os 
representantes da empresa 
Tarobá, Renato Pena Camargo 
(proprietário), Anderson Lopes 
(gestor de concessões) e Eloíso 
Nunes (gerente regional).

As obras no novo terminal 
estão em fase final de execução 
e o prédio deve ser inaugurado 
em julho. A atual rodoviária, 
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tem 9.700m² entre plataforma, 
área de circulação e o prédio, 
com 1.860 m².

Além das dez vagas na plata-
forma de embarque e desem-
barque, e área de estaciona-
mento para ônibus, o espaço 
terá área administrativa com 
vestiário e copa para funcio-
nários, guichês, sanitários 
públicos acessíveis, fraldário, 
guarda-volume, espaços para 
locação de pontos comerciais 
e praça de alimentação.

O estacionamento contará 
com área para táxis e moto-
ristas de aplicativo, área para 
carga e descarga para serviços, 
área para motos e bicicletas e 
mais de cinquenta vagas para 
veículos de passeio. A nova 

inaugurada em novembro 
de 1988, que fica ao lado da 
Prefeitura, será desativada e 
transformada em um espaço 
artístico. O projeto está orçado 
em R$ 20 milhões e possui de-
talhes, como vedação acústica 
e camarim, além da sinalização 
de acessibilidade.

A expectativa da empresa 
administradora do novo ter-
minal rodoviário é iniciar em 
breve os trabalhos para ocupar 
o prédio. “Teremos o acesso 
para as linhas municipais e 
já estamos trabalhando com 
as linhas interestaduais, com 
expectativa de ampliar a oferta 
de linhas para outras cidades 
e estados, pois a localização às 
margens de uma rodovia fede-
ral é muito positiva”, afirmou 
Camargo.

Segundo a empresa, será 
dada prioridade para que os 
atuais comerciantes da rodovi-
ária antiga escolham os boxes 
para a exploração comercial 
dos espaços no novo prédio.

Novo terminal – As obras da 
nova rodoviária tiveram início 
em junho de 2020 sob a res-
ponsabilidade da empresa KF 
Construções e Serviços, num 
investimento total de aproxi-
madamente R$ 10 milhões.

A área do empreendimento 
foi doada ao Município pelos 
proprietários da Rede Shibata e 

rodoviária contará com uma 
praça externa, iluminação e 
paisagismo.

“O novo Terminal Rodoviário 
de Pinda oferecerá um espaço 
mais adequado à realidade e 
ao crescimento do município, 
impulsionando novas oportu-
nidades de entretenimento e 
serviços úteis com espaço para 
lojas e uma grande praça de ali-
mentação, com infraestrutura 
para comportar restaurantes 
âncoras. O conceito arquitetô-
nico adotado visa funcionali-
dade e acolhimento através da 
sua plasticidade, enfatizando o 
desenvolvimento econômico 
qualitativo”, afirmou a secre-
tária de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

Foto: Reprodução PMP

Reunião que discutiu projeto da rodoviária às margens da Via Dutra
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