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Uma série de denúncias 
apresentadas pelo Ministé-
rio Público surpreendeu o 
cenário político de Lorena. 
O prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) é alvo de nove 
ações, impetradas pela pro-
motora Larissa Buentes Fra-
zão, que aponta indícios de 
improbidade administrativa 

Promotoria apresenta nove ações, com foco em contratos do primeiro 
mandato; governo destaca falta de dolo e situação emergencial de 2013

Prefeito rebate MP sobre 
acusações por compras

em compras do seu primeiro 
mandato (2013-2016). O 
chefe do Executivo desta-
cou que já respondeu pelos 
apontamentos na Justiça e 
na Câmara, onde a oposição 
sinaliza com novo ataque.

Entre as nove ações si-
multâneas de improbidade 
administrativa, que focam 

o prefeito e 13 fornecedores, 
contratos para a compra de 
material escolar, peças para 
veículos e alimentos, além 
de prestação de serviços. 
A Promotoria questiona a 
dispensa de licitação para 
contratações. De acordo 
com as ações, apresentadas 
no último dia 9, a Prefeitura 

somou entre 2013 e 2014, 
R$ 677,6 mil em contratos 
que não teriam seguido o 
regimento legal devido à 
falta de processo licitatório, 
o que só é liberado em casos 
emergenciais ou na ausência 
de interessados pelos servi-
ços públicos.

Marcondes, que assumiu na crise

Fotos: Reprodução PML

Ainda suspenso, concurso 
de Pinda vira alvo de CEI 

A Câmara de Pindamonhan-
gaba abriu na última segun-
da-feira uma CEI (Comissão 
Especial de Inquérito) para 
apurar denúncias de falhas e 
irregularidades cometidas na 
organização e aplicação das 
provas do concurso público 
da Prefeitura, realizado no úl-
timo dia 4. Além de membros 
do Executivo, os parlamenta-
res convocarão para depor 

os responsáveis pela banca 
organizadora do certame, o 
Iuds (Instituto Universal de 
Desenvolvimento Social). A 
comissão foi instaurada após 
pedido do vereador Rafael 
Goffi (PSDB), que contou com 
as assinaturas dos parlamen-
tares Renato Cebola (PV), 
Roderley Miotto (PSDB) e 
Ronaldo Pipas (PR).
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Por 6 votos a 4, a Câmara de 
Pindamonhangaba rejeitou na 
última sessão a abertura de 
uma comissão processante 
que investigaria supostas 
irregularidades cometidas 
pela gestão do prefeito Isael 
Domingues (PR) na execução 
da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias). Responsável 

Câmara de Pinda rejeita
pedido de cassação de Isael 

pela denúncia, um grupo de 
moradores afirmou que apesar 
da falta de apoio do Legis-
lativo, encaminhará o caso 
ao MP (Ministério Público) e 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado), apontando que Isael 
supostamente cometeu uma 
fraude nas metas fiscais.
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“ J O Ã O  A L E G R E ”  O 
Festival de Viola “João 
Alegre”, em Ubatuba, está 
com inscrições abertas até 
o próximo dia 30, para 
todos os violeiros da região. 
O festival acontecerá no 
dia 8 de setembro, a partir 
das 18h, e faz parte da 
programação da Caiçarada 
“Festival de Cultura Popular”, 
que acontecerá entre os 
dias 6 e 8 de setembro. 
Serão premiadas a melhor 
composição musical ou 
música inédita, com o 
valor de R$ 1,2 mil; os 
três melhores intérpretes, 
sendo 1º lugar R$ 1,2 mil; 
2º lugar R$600 e 3º lugar 
R$500. As inscrições podem 
ser feitas na praça Nóbrega, 
nº 54, no Centro, ou pelo 
e-mail fundart@fundart.
com.br. O evento será na 
Praça de Eventos, à avenida 
Iperoig, no Centro.

Câmara barra 
redução de 
indenizações 
em Guará

Cinco dias após terem 
aprovado a votação da ur-
gência do projeto de lei (PL) 
do Executivo que poderia 
reduzir os valores pagos por 
meio de requisitórios em 
indenizações trabalhistas 
a servidores municipais, os 
vereadores de Guaratingue-
tá rejeitaram a proposta de 
forma unânime. O PL deu 
entrada no último dia 8, e 
acabou rejeitado na última 
terça por sete votos.
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Sato e Estado 
debatem novas 
melhorias para 
pescadores

O prefeito de Ubatuba, Dél-
cio Sato (PSD), esteve em São 
Paulo no início do mês para 
debater demandas do setor 
pesqueiro com o secretário 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado, Marcos 
Penido. O encontro abordou 
temas relativos ao zoneamen-
to e plano de manejo da APA 
(Área de Proteção Ambiental) 
Marinha Litoral Norte, além 
da revisão da legislação es-
tadual e federal para o setor 
pesqueiro.
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Aparecida 
debate ensino 
superior para 
comissionados

A vereadora Cida Castro 
(DEM) vai retomar uma discus-
são na Câmara de Aparecida 
sobre a obrigatoriedade do 
ensino superior para cargos 
comissionados do primeiro e 
segundo escalões da Prefei-
tura. A parlamentar já havia 
dado início a proposta neste 
ano, e voltará à discuti-la após 
ter recebido um documento 
da Promotoria de Justiça do 
município. O projeto pode ser 
discutido na próxima sessão, 
segunda-feira.
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Prefeitura de 
Lorena tem 
sétimo pregão
do Mercadão

Com 13 boxes disponíveis, a 
Prefeitura de Lorena anunciou 
o sétimo pregão presencial 
para a locação dos espaços 
comerciais do Mercado Mu-
nicipal, marcado para o fim 
deste mês.

Prefeitura 
abre vagas 
para concurso 
em Cruzeiro

A Prefeitura divulgou o edi-
tal do concurso público para 
selecionar motoristas entre 
os candidatos de nível médio 
completo e com CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação) "D". 
Serão 14 vagas imediatas.
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EDP registra 
mais de duas 
mil ligações 
clandestinas

A EDP registrou mais de duas 
mil fraudes de energia elétrica 
no Vale do Paraíba neste ano. 
A fiscalização realizada no 
primeiro semestre identificou 
um roubo de energia equiva-
lente ao volume suficiente para 
abastecer Lorena.
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Pindamonhangaba –  A admi-
nistração Isael Domingues marcou 
dois pontos positivos com os comer-
ciantes da Feira Livre – espaço ane-
xo ao Mercado Municipal. Um deles 
foi tornar o espaço mais acolhedor 
para o cidadão fazer suas compras 
e proteger a área da incidência 
de sol e chuva, atendendo antiga 
reivindicação dos feirantes. Foram 
realizados reforços estruturais e todo 
fechamento lateral para proteção de 
quem trabalha e consome no local. 
Outra novidade comemorada pelos 
comerciantes foi a notícia da prorro-
gação da exigência de licitação para 
legalidade dos atuais detentores de 
espaço. O modelo de licitação para 
cessão dos boxes tem sido cobrado 
pelo Ministério Público.

Lorena – A Câmara Municipal, 
que na pessoa do vereador Adeval-
dir Ramos - indiciado pelos crimes 
de concussão e coação - aprovou 
requerimento em plenário, exigindo 
que a Prefeitura informe quais os 
espaços públicos da administração 
que funcionam e não possuem 
o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros - o AVCB. Ocorre que 
o parlamentar cobra do Executivo 
o que falta exatamente na sede do 
Legislativo. Prática que se tornou 
comum na atual Legislatura, que 
no biênio passado, sob o comando 
de Waldemison da Silva - o Tão do 
Vaguinho, instaurou CEI para inves-
tigar este Atos, cobrando certidões 
- inclusive o AVCB, cuja sede da 
Casa de Leis não possue.

Atos e Fatos
“Estamos condenados 
à civilização. Ou progredimos 
ou desaparecemos”.

Márcio Meirelles Euclides da Cunha

OS TRÊS MOSQUETEIROS

Em entrevista recente o presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, 
Dias Toffoli, esclarece que a Su-
prema Corte enfrentará até o final 
do ano o papel moderador diante 
da insatisfação com a postura do 
presidente e a crise na Lava Jato.

O presidente da Suprema Corte 
se refere ao poder moderador que, 
talvez, tenha vindo dos estadistas 
franceses ou ao poder moderador do 
estadista José Bonifácio de Andrade 
e Silva, ou não conhece a definição 
correta de um Poder Moderador 
que no caso poderia ser nomeado 
de “Poder de Conchavo”.

Partindo do presidente do Su-
premo a dúvida se instala pois é co-
nhecida a sua limitação acadêmica e 
jurídica e a dificuldade de entender 
o Poder Moderador.

Comparar o Supremo Tribunal 
Federal, ao poder moderador impe-

rial brasileiro, existe uma distância 
muito grande quando olhamos para 
o pleno da suprema corte. Um Su-
premo moderador não é substituir 
o Poder Legislativo, derrubar o 
presidente e nem a introdução do 
parlamentarismo.

O que a sociedade anseia é que 
o Supremo seja o Poder Supremo, 
defensor da Constituição e não 
legislador e ditador de regras de 
comportamento social.

O nosso Poder Moderador, 
considerado a chave de toda a 
organização política, era exercido 
privativamente pelo Imperador, 
como chefe Supremo da Nação, 
responsável pela harmonia, equi-
líbrio e independência dos demais 
poderes políticos.

Diante da situação política 
atual o presidente da República e 
o presidente do Supremo não apa-
rentam disposição para um poder 
moderador mas, sim, não mostrar 
a falta de apetite para governar e 
do presidente do Supremo em se 
desligar da imagem dos ex-chefes 
políticos, cumprindo pena, e dos 
julgamentos como magistrado 
Supremo onde não se declinou da 
incompetência de julgar.

Tem pago regiamente a gratidão 
aos seus ex-patrões!

O poder moderador imperial 
brasileiro agia sobre o Poder Legis-
lativo pela dissolução da Câmara e 

suspensão dos magistrados.
A indisposição do presidente da 

República em abraçar a reforma da 
previdência; no Senado, a disposi-
ção da criação da “CPI da toga”, por 
seu turno o supremo marcando para 
10 de abril, data do julgamento da 
legalidade das prisões em segunda 
instância, o que poderá libertar o 
ex-presidente. Junte-se a insatis-
fação dos militares com o governo 
Bolsonaro

Uma crise instaurada pela irres-
ponsabilidade e incompetência dos 
mandatários em assumirem os seus 
compromissos constitucionais e se 
ocultarem de suas transgressões 
penais.

O presidente Toffoli entendeu 
que a sua atuação, junto com o 
presidente do Senado, Davi Alco-
lumbre, e o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, salvaram o país de 
uma crise política com a implan-
tação do regime parlamentar e do 

lado militar a tomada do poder. Um 
dos aliados ao presidente chegou a 
consultar um ministro do Supremo 
sobre a interpretação da Constitui-
ção segundo o qual o Exército, em 
caso de necessidade, poderia lançar 
a mão das tropas para garantir a 
ordem. Meus Deus!

Meu Deus, quantos patriotas 
tentando salvar a nossa pátria!

O presidente Bolsonaro en-
roscado com o filho na Justiça 
fluminense; Dias Toffoli explicar a 
verba recebida da Odebrecht para 
a reforma de sua casa, a beira do 
lago, em Brasília; os recebimentos 
descobertos pelo Coaf depositados 
na conta de sua esposa; Rodrigo 
Maia com um processo de “caixa 
dois” e o Davi Alcolumbre (de ve-
reador de Macapá a presidente do 
Senado), um desconhecido político, 
e os envolvidos, tentando se safar 
das  investigações.

A praça dos três poderes prestes 
a se transformar em praça de guerra 
de defesa não das instituições po-
líticas, mas de seus membros utili-
zando as instituições constituídas.

Enquanto isso a marcha para 
desmoralizar o ex-juiz Sergio 
Moro, o procurador Dallagnhol, a 
Lava Jato e esvaziar o Coaf.

A pátria foi salva pelos intrépi-
dos mosqueteiros.

Progredimos ou desaparece-
mos?

"A pátria foi salva pelos 
intrépidos mosqueteiros.

Progredimos ou desparecemos?”

Bastidores da Política
Efeito contrário

A oposição ao prefeito Délcio 
Sato deu mostra, nos últimos dias, 
que o estilo de chegar à população de 
Ubatuba através do Gabinete Itine-
rante é a grande pedida eleitoral do 
ano que vem. Disseram que alguns 
‘espirituosos’ do contra tem visitado 
os bairros por onde ele passa, tentan-
do colocar dúvidas nos moradores 
quanto as propostas relacionadas ao 
‘verbo futuro’. Falaram ainda que as 
dificuldades em minar o trabalho de 
Sato estão relacionadas nas medidas 
que atendem as realidades presentes; 
aí, os resultados são incontestá-
veis. Parece que indagações sobre 
eventual campanha antecipada foi 
comentada no bairro da Almada!!!

Aquecimento
Dois prefeituráveis, dados por 

certo na próxima eleição de Gua-
ratinguetá, deram mostras de aque-
cimento no mercado eleitoral nos 
últimos dias. Argus Ranieri (MDB) 
utilizou as dependências da Câmara 

para reunir seus filiados em con-
venção para confirmar mais de 60 
membros da executiva do partido 
e aproveitar para ensaiar o 'grito 
de guerra' para campanha. O outro 
foi Júnior Filippo, que preferiu o 
acolhimento da periferia para o 
'pontapé inicial' em preparação a 

'turnê' rumo à Prefeitura. Em ambas 
manifestações, considerando que os 
tucanos também estão ativos para 
2020 – só faltando definir um nome 
além do Dr. Marcelo Meirelles – o 
recado inicial foi para mostrar forças 
aos postulantes ao Legislativo e aos 

apoiadores para se posicionarem. 
Enquanto o assédio corre solto às li-
deranças da cidade, inclusive as que 
gravitam em torno do atual governo 
municipal, Marcus Soliva segue 
rumo a sua provável candidatura à 
reeleição – cercado de um punhado 
de puxa-sacos e 'simpáticos', acre-
ditando que tudo que rola extra ao 
seu 'pequeno mundo' não passa de 
fofocas...

Quem sabe, sabe...
Pela sexta vez em pouco mais 

de dois anos, a Câmara de Pinda 
abre CEI (Comissão Especial de 
Inquérito) contra o prefeito Isael 
Domingues (PR). Na última sessão, 
se não fosse a firmeza e a expertise 
do presidente Felipe Cesar e do ex-
periente Jânio Lerário, além de uma 

CEI, o prefeito Isael Domingues es-
taria afastado do cargo como efeito 
de uma Comissão Processante, mo-
tivada por uma denúncia do oposi-
cionista Luiz Rosas e seus parceiros. 

Argus no Mercadão

Júnior e Hélio abraçam lideranças

Pazzini, Dr. Marcelo, Goulart, Hair e Vinholli 

No entanto, a noite, ou melhor, a 
sessão terminou apenas com a aber-
tura de investigação proposta pelos 
opostos do Legislativo, apelidados 
de 4R ś (Rafael, Renato, Roderley e 
Ronaldo). A nova investigação será 
sobre supostas irregularidades na 
organização e aplicação das provas 
do concurso público da Prefeitura, 
realizado no último dia 4 pela em-
presa contratada IUDS. Disseram 
no Mercadão que se seguir o mesmo 
resultado das demais encabeçadas 
pelo ‘quatrío’, a ‘CEI do Concurso’ 
tem tudo para “não dar em nada".. 

Puxada de tapete
O prefeiturável Luiz Rosas tenta 

desde a última segunda-feira, quan-
do tentou abrir uma processante 
contra o prefeito Isael Domingues, 
justificar aos moradores de Pinda 
que sua motivação não foi eleitoral. 
Pior que se valendo de algumas 
mídias e rede sociais – a coisa, ou 
melhor, a tentativa de eliminar Isael 
da próxima eleição – ficou mais es-
cancarada, porque sua justificativa 
com tom de crítica acertou também 
os vereadores e a presidência da 
Câmara, que após recebida e lida 
a tal denúncia, arquivou por força 
dos votos.

Tiro no pé
A sessão de Câmara de Pinda 

desta segunda-feira, que barrou 
o pedido de cassação do prefeito 
Isael Domingues, mas instaurou 
nova CEI que foca a administração 
pública, pode atrasar ainda mais o 
anseio de quem prestou o concurso. 
A partir desta façanha, quer dizer 
da CEI, qualquer reclamação sobre 
eventuais morosidades na decisão 
de Isael pela suspensão, ao que 
tudo indica, terá de ser cobrado do 
quarteto 4 R's.

Água no chopp
A Justiça de Ubatuba negou o 

pedido do Ministério Público que 
cobrava interdição judicial na ges-
tão da Santa Casa, sob o comando 
da Prefeitura desde de 2018. Em 
análise às supostas irregularidades 
apontadas pela promotoria, o Judi-
ciário decidiu manter a direção do 
hospital sob o comando do prefeito 
Délcio Sato – através de seus indi-
cados. A decisão frustrou os planos 
da ‘Turma do Contra', que já se 
organizava para fazer um escarcéu 
contra o prefeito pelas ruas e redes 
sociais. A notícia foi comemorada 
pelos pacientes do hospital e seus 
familiares, que anteriormente en-
frentavam diversos problemas no 
atendimento. Desde que assumiu a 
gestão da unidade, Sato viabilizou 
diversos avanços como implantação 
de um novo centro cirúrgico, criação 
de uma ala de maternidade e a inau-
guração de 33 novos leitos, além, é 
claro, de atendimento humanizado.

Inveja boa
Buscando mais recursos para a 

Santa Casa de Lorena, o prefeito 
Fábio Marcondes participou de 
uma reunião com representantes da 
Saúde do Estado, na última segun-
da-feira, em São Paulo. Durante 
encontro com o secretário adjunto 
de Saúde, Alber to Kanamura, 
Marcondes solicitou um novo fi-
nanciamento estadual para o hos-
pital, já que ele atende moradores 
de diversos municípios da região 
sem os devidos aportes financeiros 
dos prefeitos vizinhos. Para evitar 
o agravamento da Santa Casa, no 
fim de julho, o chefe do Executivo 
autorizou a transferência de R$ 624 
mil dos cofres públicos, em aporte 
financeiro para a hospital. A inicia-
tiva de Marcondes tem gerado até 
mesmo “inveja boa”, principalmente 
nos moradores de Cachoeira Paulis-
ta, que desejavam que seu prefeito 

Felipe Cesar e Jânio Lerário

tivesse a metade do empenho de seu 
“vizinho” para sanar as dificuldades 
do setor da Saúde.

Não convidem para...
...a mesma picanha A diretoria 

da Associação Comercial de Ca-
choeira e o prefeito Edson Mota 
– principalmente se o assunto for 
o recapeamento desnecessário de 
algumas ruas centrais, e o churras-
queio for do Ministério Público!!!

Dever de casa
Após causar um prejuízo sem 

precedentes ao Recreativo Joana 
D'Arc – quando se manteve como 
feudo familiar no comando do clube 
por anos, cujo local foi até interdita-
do pela falta de vários alvarás, o ve-
reador Adevaldir Ramos quer saber 
da Prefeitura quais são os espaços 
públicos em Lorena sem o AVCB, 
o popular alvará dos Bombeiros. A 
cobrança foi feita através requeri-
mento na última sessão, e segundo 
a especulação política, pode ter na 
resposta do Executivo o prédio da 
Câmara Municipal como o primeiro 
em funcionamento sem o devido 
'alvará dos bombeiros'. Perguntem 
ao Tanga Frouxa!!!

O expresso das viúvas
A passagem do senador Major 

Olímpio por Aparecida, na última 
sexta-feira, acompanhado de dois 
deputados, demonstrou a tendência 
do PSL em ser o paradeiro de pra-
ticamente todas viúvas do mercado 
político da região. Muitos daqueles 
que não conseguiram 'uma teta' nas 
atuais administrações marcaram 
presença no encontro para ouvir os 
parlamentares em solo mariano.

Filme repetido
O prefeito de Lorena, Fábio Mar-

condes, voltou a ser alvo de críticas 
no cenário político essa semana, 
por um fato requentado do seu pri-
meiro mandato. Motivado por uma 
série de denúncias – formuladas por 

apenas um indi-
víduo da cidade 
– o Ministério 
Público decidiu 
por indiciá-lo 
em improbidade 
administrativa 
junto à Justiça 
local. Fábio, que 
por força das 

circunstancias da época teve que 
efetuar algumas compras sem o 
processo licitatório, teve suas contas 
do período aprovadas pelo Tribunal 
de Contas e já havia enfrentado uma 
CEI na Câmara no início de 2017, 
extinta for falta de dolo.

Paredão
A especulação política de Guará 

acredita que na sessão da úttima 
terça-feira, os vereadores manda-
ram um recado 'direto e reto' ao 
prefeito Marcus Soliva, ao rejeitar 
por unanimidade seu projeto que 
pretendia reduzir o valor dos pre-
catórios trabalhistas de R$ 8mil 
para menos de R$ 5 mil. Avaliaram 
que após a saída de João Pita do 
Legislativo para a secretaria de Tu-
rismo, os governistas perderam até 
a habilidade de esvaziar o plenário 
em sinal de perigo. Perguntem ao 
suplente Wernek!!!

Entre novos e conhecidos
A bolsa de apostas políticas de 

Lorena joga com a possibilidade de 
novos pretendentes para compor a 
próxima Câmara Municipal. Nomes 
como Valéria Fortes, Olga Fernan-
des, Gal Leite e Maria Guiomar 
encabeçam a lista de várias outras 
sugestões do universo feminino; 
Marcinho Dentista, Cel Hallak, 
Vanderson do Violão, Vanderlei da 
Santa Casa e outros...

Fábio Marcondes
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Da Redação
Lorena

Uma série de denúncias 
apresentadas pelo Ministério 
Público surpreendeu o cenário 
político de Lorena. O prefeito 
Fábio Marcondes (sem partido) 
é alvo de nove ações, impetra-
das pela promotora Larissa 
Buentes Frazão, que aponta 
indícios de improbidade ad-
ministrativa em compras do 
seu primeiro mandato (2013-
2016). O chefe do Executivo 
destacou que já respondeu 
pelos apontamentos na Justiça 
e na Câmara, onde a oposição 
sinaliza com novo ataque.

Entre as nove ações simultâ-
neas de improbidade adminis-
trativa que focam o prefeito e 
13 fornecedores, contratos 
para a compra de material 
escolar, peças para veículos e 
alimentos, além de prestação 
de serviços. A Promotoria 
questiona a dispensa de licita-
ção para contratações.

De acordo com as ações, 
apresentadas no último dia 
9, a Prefeitura somou entre 
2013 e 2014, R$ 677,6 mil 
em contratos que não teriam 
seguido o regimento legal 
devido a falta de processo 
licitatório, o que só é liberado 
em casos emergenciais ou na 
ausência de interessados pelos 
serviços públicos.

Entre as irregularidades 
apontadas por Larissa Buen-

Promotoria apresenta nove acusações contra prefeito de Lorena, com foco em contratos do 
primeiro mandato; governo destaca falta de dolo e situação emergencial deixada por antecessores

Marcondes aguarda ações para responder 
Ministério Público sobre compras em 2013

tes estão compras de peças 
para automóveis (valor de 
R$282.546,97); material para 
manutenção de áreas públicas 
(valor de R$ 17.377,09); mate-
rial escolar para distribuição 
na rede de ensino (valor de 
R$ 57.311,12); alimentos 
(valor de R$ 168.633,22); 
contratação de serviços de 
caminhão para transporte 
de entulho (valor de R$ 15,4 
mil); madeiras para constru-
ção (valor de R$ 51.286,17); 
contratação de serviços de 
bombas e bicos injetores (valor 
de R$ 10.892); contratação 
de serviços de manutenção 
e conserto de veículos (valor 
de R$ 19.135,60); compra de 
alimentos destinados à saúde 
(valor de R$ 55.081,56).

Em entrevista ao portal de 
notícias do G1, do Grupo Globo, 
a Promotoria destacou que,  na 
próxima semana, deve ajuizar 
outras cinco ações de impro-
bidade administrativa contra 
Marcondes.

Em nota publicada nas redes 
sociais, o prefeito destacou 
que “...reitero que não ocorreu 
qualquer lesão ao patrimônio 
público, requisito imprescin-
dível para viabilidade da ação 
de improbidade, mesmo por-
que todas as compras foram 
precedidas de balizamento de 
preço com diversas empresas, 
e consequente apresentação do 
mapeamento, além de terem 
sido entregues à municipa-

lidade todos os materiais 
e serviços. É fato público e 
notório que a gestão pública 
municipal de meus anteces-
sores, Srs. Paulo Cesar Neme 
(PSC) e Marcelo Gonçalves 
Bustamante (sem partido), 
foi marcada por escândalos, 
irregularidades e constantes 
troca de poder, inclusive, com 
cassação e reintegração ao 
cargo de “prefeito””.

A nota de Marcondes desta-
ca ainda o estado financeiro 
e estrutural encontrado na 
administração municipal em 
janeiro de 2013, quando assu-
miu o município. “... também 
é sabido por vocês o estado 
de completo abandono que 
encontrei a Prefeitura, sem 
condições de executar as ati-
vidades mais rotineiras, além 
da falta de crédito no merca-
do, devido a inadimplência 
dos compromissos assumidos, 
o que ensejou a adoção de 
providências extraordinárias. 
Assim, no exercício de 2013, 
quando assumi a gestão mu-
nicipal, devido ao caos que 
estava instalado, encontrei 
muitas dificuldades nos mais 
variados segmentos, espe-
cialmente os relacionados na 
Educação, Saúde e Serviços 
Municipais. O estado deplo-
rável que recebi os bens e 
equipamentos públicos exigiu 
atuações emergenciais para 
que fosse possível atender 
as necessidades mais básicas 

da população. Assim, me vi 
obrigado a adotar medidas 
de urgência e efetuar diversas 
compras diretas para atendi-
mento dos mais diversos tipos 
de serviços e das respectivas 
secretarias para atender as 

necessidades municipais e, 
especialmente, da população”.

O prefeito fechou a nota 
garantindo que espera a 
notificação judicial para res-
ponder e esclarecer as ques-
tões apontadas pelo MP. “...

Tais fatos serão devidamente 
esclarecidos quando houver a 
regular notificação dos pro-
cessos e, sem dúvidas, todas 
as ações serão julgadas im-
procedentes, o que já  ocorreu 
na ação popular no 1002464- 
88.2017.8.26.0323, que trata 
da mesma matéria”.

Os processos impetrados 
pelo MP não têm prazo para 
julgamento.

Revisão? – As denúncias fei-
tas pela Promotoria já foram 
alvo de uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) na 
Câmara de Lorena, em 2017. 
Em novembro de 2017, a ma-
téria “Câmara arquiva CPI con-
tra prefeito Fábio Marcondes”, 
publicada pelo Jornal Atos, 
destacou que os vereadores 
arquivaram as denúncias por 
dez votos a quatro, com duas 
abstenções.

A CPI foi arquivada após o 
relatório final, apresentado 
pelo vereador Maurinho Fra-
dique (PTB), atual presidente 
da Casa, diagnosticar falhas 
no processo. Entre os aponta-
mentos, o conteúdo utilizado 
para abertura da comissão. A 
denúncia de compras irregu-
lares por parte da Prefeitura 
já havia sido julgada dentro 
do relatório do TCE (Tribunal 
de Contas do Estado) sobre as 
contas de Fábio Marcondes, 
no exercício de 2013 e 2014 
e aprovadas na Casa por 16 
votos a 1.

Fábio Marcondes, que destaca situação encontrada na Prefeitura

Comissão investiga supostas ilegalidades na organização da prova; Executivo afirma que colaborará com apuração

Ainda suspenso, concurso de Pinda vira alvo de CEI 
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhan-
gaba abriu na última segun-
da-feira uma CEI (Comissão 
Especial de Inquérito) para 
apurar denúncias de falhas e 
irregularidades cometidas na 
organização e aplicação das 
provas do concurso público 
da Prefeitura, realizado no 
último dia 4. Além de membros 
do Executivo, os parlamen-
tares convocarão para depor 
os responsáveis pela banca 
organizadora do certame, o 
Iuds (Instituto Universal de 
Desenvolvimento Social).

A comissão foi instaurada 
após a protocolização de pe-
dido do vereador Rafael Goffi 
(PSDB), que contou com as 
assinaturas dos parlamentares 
Renato Cebola (PV), Roderley 
Miotto (PSDB) e Ronaldo Pipas 
(PR).

O Legislativo investigará as 
acusações feitas por um grupo 
de cerca de vinte participantes 
do concurso que registraram 
boletins de ocorrência na Po-

lícia Civil e realizaram queixas 
na Ouvidoria da Prefeitura. 
Após a polêmica, o prefeito 
Isael Domingues (PR) decidiu 
no último dia 6 suspender 
o andamento processual do 
concurso até que as supostas 
ilegalidades sejam apuradas.

Entre as denúncias, se desta-
cam as supostas violações dos 
lacres dos pacotes das provas, 
feitas antes da distribuição 
das folhas aos candidatos, e a 
falta de fiscalização nas salas, 
que contribuiu para que al-
guns concorrentes utilizassem 
aparelhos eletrônicos como 
celulares e relógios digitais 
para consultarem respostas.

Além das acusações de ir-
regularidades, a CEI apurará 
também erros na organização 
do certame, como superlo-
tação das salas, ausência de 
placas indicativas e alteração 
de locais da prova sem comu-
nicação prévia. 

Presidida por Goffi, a comis-
são terá como membros os 
vereadores Professor Osvaldo 
(PR) e Gislene Cardoso (DEM), 
que foram sorteados para as 

funções. “Ainda nesta semana 
realizaremos nossa primeira 
reunião para selecionarmos 
os questionamentos que serão 
encaminhados à Prefeitura e 
a Iuds, que em breve também 
terão seus representantes 
convocados para oitivas. A 
CEI apurará todas as denún-
cias para que as providências 
sejam tomadas, garantindo o 
direito dos candidatos. Acre-
ditamos que existam fatos 
suficientes para a anulação 
do concurso”, explicou Goffi. 

Com cerca de 39 mil inscri-
tos, o concurso ofereceu 127 
vagas, distribuídas por 49 
cargos, para os candidatos que 
buscam ingressar no quadro 
de servidores da Prefeitura. 

Outro lado – Em nota oficial, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba informou que colaborará 
com as investigações, forne-
cendo todos dados e docu-
mentos que forem solicitados 
pela comissão. A reportagem 
do Jornal Atos tentou contato 
com a empresa Iuds, mas ne-
nhum responsável foi localiza-
do para comentar sobre a CEI. 

Dois dias após o concurso, a 
organizadora emitiu uma nota 
oficial à imprensa negando 
que cadernos de provas foram 
violados e que foi permitida 

a entrada de equipamentos 
eletrônicos nas salas. A Iuds 
ressaltou ainda que um grupo 
de cerca de quarenta candida-
tos buscou propositalmente 

causar tumultos, gerando 
discussões, por não concor-
darem em serem transferidos 
para prestarem a prova em 
Taubaté. 

Cida Castro sugere graduação para primeiro e segundo escalões de cargos de confiança do Executivo

Câmara de Aparecida debate obrigatoriedade de 
ensino superior para comissionados da Prefeitura

Isael Domingues, que está no alvo de mais uma CEI, agora para averiguar denúncias do concurso público

Leandro Oliveira
Aparecida

A vereadora Cida Castro 
(DEM) vai retomar uma discus-
são na Câmara de Aparecida 
sobre a obrigatoriedade do 
ensino superior para cargos 
comissionados do primeiro e 
segundo escalões da Prefei-
tura. A parlamentar já havia 
dado início a proposta neste 
ano, e voltará à discuti-la após 
ter recebido um documento 
da Promotoria de Justiça do 

município. O projeto pode ser 
discutido na próxima sessão, 
agendada para segunda-feira.

Cida Castro levou a discus-
são para o plenário, e precisa-
va de seis dos nove votos para 
aprovação do projeto, mas 
cinco vereadores votaram a 
favor na época, número insu-
ficiente para sua aprovação. 
A parlamentar recebeu um 
ofício da Promotoria de Jus-
tiça de Aparecida em julho, 
durante recesso parlamentar, 
e retoma o debate com os 
demais vereadores sobre a 

proposta inicial.
O ofício, de 11 de julho, 

solicita informações sobre 
o trâmite da proposta apre-
sentada na Casa. Foi encami-
nhada a cópia de um acórdão, 
com a finalidade de informar 
os vereadores sobre o atual 
entendimento do Tribunal 
de Justiça do Estado a res-
peito da constitucionalidade 
de projetos para incluir a 
exigência de curso superior 
para secretários municipais.

"Foi aprovado um projeto, 
que os assessores de verea-

dores tinham que ter ensino 
superior. Pensei também que 
se nesse caso é obrigatório, 
por que o secretário muni-
cipal não tem que ter ensino 
superior também? É um cargo 
de grande responsabilidade e 
precisa estar apto para ocu-
pá-lo", explicou Cida Castro.

A vereadora salientou que a 
proposta já passou pela Casa 
e precisa, numa futura nova 
votação, de seis votos, ou seja, 
dois terços do plenário. “Cabe 
à população pensar, por que 
será que o vereador não está 

votando? Será que amanhã 
ele quer ser secretário? Ele 
precisa dar a chance para 
quem ficou quatro anos numa 
cadeira, estudou. Acho que 
essa coisa tem que acontecer, 
a moralidade dos cargos”.

Na primeira votação reali-
zada, Dudu (PR), Xande (PSD), 
Ana Alice Braga (Pode), Cida 

Castro (DEM) e Wadê Pedro-
so (PSD) foram a favor do 
projeto. Adilson Boi na Brasa 
(MDB), Zoinho (PR), Fran 
(MDB) e Marcelo Marcondes 
(PV) votaram contra.

Próxima sessão – Outra 
pauta que será discutida é  
referente a possibilidade de 
abertura de uma CPI (Comis-
são Parlamentar de Inquérito) 
para apurar os processos que 
envolvem o prefeito afastado 
Ernaldo César Marcondes 
(MDB). O departamento jurí-
dico da Casa vai emitir o pare-
cer sobre a investigação, após 
pedido feito por um morador 
da cidade à Casa.

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Rafaela Lourenço
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Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Por 6 votos a 4, a Câmara de 
Pindamonhangaba rejeitou na 
última sessão a abertura de 
uma comissão processante 
que investigaria supostas 
irregularidades cometidas 
pela gestão do prefeito Isael 
Domingues (PR) na execução 
da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias). Responsá-
vel pela denúncia, um grupo 
de moradores afirmou que 
apesar da falta de apoio do 
Legislativo, encaminhará o 
caso ao MP (Ministério Públi-
co) e TCE (Tribunal de Contas 
do Estado).

Na manhã da última segun-
da-feira, os moradores Camilo 
de Leles, Carlos Magno da 
Silva e Luís Rosas protocola-
ram na Câmara uma denúncia 
de que Isael supostamente 
cometeu uma fraude nas 
metas fiscais do município, ao 
“maquiar” os valores entre as 
receitas e despesas contidos 
na LDO, gerando uma dife-
rença de aproximadamente 
R$ 20 milhões.

Segundo Rosas, que é advo-
gado, a incoerência também 

foi detectada pelo Tribunal 
de Contas, que solicitou ao 
longo do ano que o Executivo 
tomasse medidas previstas na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
como uma reprogramação 
financeira e o contingencia-
mento de despesas. “Além de   
não tomar tais providências, 
o prefeito ainda alterou a 
meta fiscal de resultado pri-
mário unilateralmente, sem 
autorização da Câmara, com 
o único intuito de maquiar a 
peça orçamentária e esconder 
o rombo da população e dos 
órgãos fiscalizadores. Estes 
fatos caracterizam crimes 
de infração política adminis-
trativa”.

Após analisarem a denúncia 
apresentada pelos moradores, 
a mesa diretora da Câmara 
incluiu a discussão do pedido 
de abertura de uma comissão 
processante, que poderia 
cassar o mandato de Isael, 
na ordem do dia da sessão da 
última segunda-feira.

Colocada em votação, a pro-
positura foi rejeitada através 
dos votos dos vereadores 
Janio Ardito (PSDB), Gislene 
Cardoso (DEM), Jorge da Far-
mácia (PR), Professor Osvaldo 

Denúncia deve ser encaminhada ao MP e TCE; Prefeitura nega irregularidades na LDO

Câmara de Pindamonhangaba 
rejeita pedido de cassação de Isael 

(PR), Magrão (PR) e Toninho 
da Farmácia (PSDB). Em jus-
tificativa à decisão, o grupo 
contestou a formulação dos 
apontamentos feitos pelos 

denunciantes. Os parlamen-
tares favoráveis foram Rafael 
Goffi (PSDB), Renato Cebola 
(PV), Roderley Miotto (PSDB) 
e Ronaldo Pipas (PR).

Além de criticar o posicio-
namento do Legislativo, Rosas 
revelou quais serão as próxi-
mas providências tomadas 
pelo grupo. “Lamentável a de-

cisão, com exceção de quatro 
vereadores que entenderam 
o teor da denúncia e votaram 
pelo seu recebimento. A ati-
tude da maioria impediu a 
Câmara de exercer seu papel 
fiscalizador, enfraquecendo o 
poder Legislativo e frustrando 
a população. Como houve esta 
negativa, agora iremos apre-
sentar uma representação ao 
Ministério Público e também 
ao Tribunal de Contas”.

Outro lado – Em nota oficial, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba informou que o grupo de 
moradores “criou, de maneira 
irresponsável, uma inverda-
de de que o Executivo teria 
desrespeitado a LDO e feito 
uma manobra contábil para 
mascarar as metas fiscais, e 
também inventaram que as 
supostas alterações teriam 
ocorrido sem o conhecimento 
da Câmara” (trecho do docu-
mento).

A atual gestão ressaltou 
que a “LDO visa justamente 
orientar a elaboração da LOA 
(Lei Orçamentária Anual). Não 
por acaso, ela é uma lei de 
diretrizes, ou seja, primeiro 
aprova-se a LDO, e só depois 
é elaborada e aprovada a LOA. 
Daí, se houver necessidade, 
através de autorização da 
Câmara, é feita a compatibi-
lização entre as peças orça-
mentárias”.

O Executivo destacou que 
as contas públicas estão em 
plena conformidade com a 
Constituição Federal, com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
e com as peças orçamentárias.

Professor Oswaldo e Magrão, veraedores que estiveram no grupo que barrou processante contra Isael

Fotos: Reprodução PMP

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Atendendo uma reivindica-
ção de mais de três décadas 
dos moradores do distrito 
de Moreira César, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
concluiu na última semana a 
pavimentação e a moderniza-
ção do sistema de drenagem 
da principal avenida do bair-
ro Vale das Acácias. Através 
de um investimento munici-
pal de cerca de R$ 700 mil, a 
melhoria busca garantir mais 
segurança aos motoristas e 
evitar alagamentos.

Iniciada em outubro de 
2018, a obra na avenida 
das Rosas consistiu no as-
faltamento, ligação dos ra-
mais das galerias de águas 
pluviais, implantação de 

ciclofaixas e construções de 
calçadas, lombadas, bocas de 
lobo e sarjetas. 

Anteriormente de terra, a 
situação da via, que possui 
uma extensão de quase oito-
centos metros, era historica-
mente alvo de reclamações 
das famílias do Vale das 
Acácias que sofriam com os 
transtornos causados pela 
poeira nos períodos secos e 
alagamentos nos de fortes 
chuvas. “Esta obra demonstra 
a seriedade da atual gestão 
municipal, que resolveu es-
tes problemas que há quase 
35 anos prejudicavam o 
cotidiano de centenas de 
moradores. Durante esse 
período diversos prefeitos 
passaram por Pinda, mas não 
cumpriram suas promessas 
sobre esta demanda. Além de 
mais qualidade de vida, esta 

medida trará segurança aos 
motoristas e motociclistas”, 
ressaltou o subprefeito de 
Moreira César, Nilson Luís 
Santos.

O subprefeito explicou 
que a obra não foi realizada 
anteriormente pelo atual 
governo porque o projeto 
de melhorias “esbarrava” 
nos limites da confrontante 
entre a avenida projetada e 
uma propriedade particular. 
Porém, a pavimentação da 
via, que era a única sem 
asfalto no bairro, foi viabili-
zada após um acordo entre a 
Prefeitura e os proprietários 
do terreno. 

Santos revelou que o Exe-
cutivo estuda realizar em 
breve melhorias na pavimen-
tação e sistema de drenagem 
de diversos outros pontos do 
Distrito. 

Trabalho de pavimentação no distrito de Moreira César, concluída pela Prefeitura de Pindamonhangaba

Fotos: Reprodução PMP

Melhoria conta com investimento municipal de R$ 700 mil; 
famílias do Distrito cobravam melhoria há quase 35 anos

Prefeitura de Pinda  conclui 
pavimentação de avenida
chave de Moreira César

Após contaminação, Pinda intensifica
ações de preservação no Ribeirão Grande
Prefeitura reforça conscientização; núcleos irregulares não possuem saneamento

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Enquanto tenta regularizar 
a situação de 11 núcleos ha-
bitacionais clandestinos no 
Ribeirão Grande, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba intensi-
ficou no último mês as ações 
de preservação do córrego 
que corta o bairro, que tem 
apresentado resultados pre-
ocupantes de contaminação. 
Para evitar que o problema 
se agrave, o município busca 
conscientizar a população 
sobre os riscos do despejo 
irregular de esgoto.  

Durante o primeiro semes-
tre do ano, análises da Cetesb 
(Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo) apontaram 
que as águas do ribeirão que 
dá nome ao bairro estavam 

impróprias para o banho de-
vido à alta concentração de 
coliformes fecais (bactérias 
provenientes de fezes humanas 
e de animais). 

Para averiguar os fatores 
que motivaram a contami-
nação, a Prefeitura realizou 
diversos estudos no bairro 
em julho, como perfurações 
no solo para averiguação da 
profundidade e situação dos 
lençóis freáticos da região. 

Na última semana, agentes 
da secretaria de Meio Ambien-
te elaboraram um levantamen-
to das questões sanitárias do 
local. O trabalho consistiu na 
visitação de imóveis onde fo-
ram averiguadas as formas em 
que as famílias dão destinação 
ao seu esgoto. 

Já que foram construídas 
em terreno irregular a partir 

de 1994, cerca de duzentas 
casas não possuem rede de sa-
neamento básico. “Verificamos 
que diversas moradias contam 
com fossas inadequadas, que 
estão contribuindo para a con-
taminação dos lençóis freáticos 
daquela região. Estamos orien-
tando as famílias a realizarem 
as alterações necessárias nas 
fossas, e principalmente não 
despejarem o esgoto direta-
mente no ribeirão”, explicou a 
secretária de Meio Ambiente, 
Maria Eduarda San Martin. 

A chefe da pasta ressaltou 
ainda que as ações de cons-
cientização e de estudos de 
melhorias sanitárias no Ribei-
rão Grande continuarão ocor-
rendo regularmente até que a 
qualidade da água melhore. 

Regularização – Na edição 
do último dia 27, o Jornal 

Atos publicou uma matéria 
mostrando o andamento do 
processo de regulamentação 
dos 11 núcleos habitacio-
nais clandestinos do Ribeirão 
Grande. Na ocasião, o diretor 
de Regularização Fundiária, 
Germano Miguel de Assis, 
explicou que o município está 
investindo recursos próprios 
no procedimento de regula-
mentação, iniciado em 2018. 
Além de análises da topografia 
do bairro, no último dia 24 a 
pasta realizou uma reunião 
com as famílias no Centro Co-
munitário do Ribeirão Grande. 
No encontro, o Executivo dis-
tribuiu cartilhas informativas, 
que explicam os próximos 
passos e prazos do trabalho 
de regularização da área, 
previsto para ser concluído 
em até um ano.

Com Plano Diretor vencido 
desde 2016, Ubatuba faz 
revisão e atualização

Da Redação
Ubatuba

Cerca de duzentas pesso-
as participaram da palestra 
que deu início aos trabalhos 
de revisão e atualização do 
Plano Diretor em Ubatuba, 
que aconteceu na noite 
da última sexta-feira. Os 
mestres doutores Cândido 
Malta Campos Filho e Flávio 
José Nery Conde Malta con-
duziram os trabalhos no au-
ditório do Teatro Municipal 
Pedro Paulo Teixeira Pinto.

A proposta do plano di-
retor na cidade é que os 
trabalhos sejam desenvol-
vidos de oito a 16 meses, 
dentro de três linhas de 
trabalho: consolidação das 
normas urbanísticas, plano 
de bairro e uma nova estru-
tura urbana.  

Segundo o prefeito Délcio 

Sato (PSD), o Plano Diretor 
está vencido desde 2016 e, 
por isso, a revisão é extre-
mamente necessária.

Para o início dos trabalhos, 
a Prefeitura de Ubatuba reu-
nirá funcionários de vários 
setores para a formação do 
Grupo de Trabalho de Pla-
nejamento.
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Definido no voto de minerva, acordo finaliza negociações; 
oposicionistas questionam falta de dados em proposta

Câmara aprova e Guaratinguetá pode contratar Arsesp

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por maioria de vo-
tos a contratação da Arsesp 
(Agência Reguladora de Sane-
amento e Energia do Estado 
de São Paulo) para regulação 
dos serviços ligados ao sane-
amento básico do município. 
A contratada substituirá a 
Arsaeg (Agência Reguladora 
de Guaratinguetá), que será 
extinta. A duração do novo 
contrato só será divulgada 
após a assinatura do acordo.

O projeto dividiu opiniões. 
Antes de ser votado, o ve-
reador Fabrício Dias (MDB) 
pediu adiamento do projeto 
de lei (PL) que entraria em 
regime de urgência, mas o 
pedido não foi acatado pelos 
demais parlamentares. Dos 
11 vereadores, cinco votaram 
contra e outros cinco foram 
a favor. Pela contratação 
da Arsesp votaram Márcio 
Almeida (PPS), Dr. Werneck 
(PSB), Luizão (PR), Marcos 
Evangelista (PSDB) e Pedro 

Sannini (PTB). Votaram con-
tra Décio Pereira, Fabrício 
Dias, Nei Carteiro, Tia Cleusa 
(todos do MDB) e Marcelo da 
Santa Casa (PSD). O presiden-
te Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), desempatou a favor da 
contratação.

Os vereadores que se po-
sicionaram contra alegaram 
que ficaram algumas lacunas 
no projeto encaminhado 
pelo Executivo. Nei Carteiro 
afirmou que o contrato não 
contempla a fiscalização 
sobre a coleta de resíduos, 
serviço que também é regu-
lado atualmente pela Arsaeg. 
“Fala do esgotamento e da 
água. Ele (contrato) cita a Lei 
11.445 de maneira genérica, 
mas não contempla no do-
cumento que a gente votou. 
Além disso tem a questão do 
0,5%, que no contrato afirma 
que é bruto. E por que não é 
líquido? Seria melhor para 
o município”, questionou. “E 
as visitas técnicas estão con-
templadas nesse 0,5%? Tem 
questões que dão autonomia 
sobre a concessão de água. 

A Arsesp não é para fazer 
concessão, é para fiscalizar", 
ressaltou Nei.

O percentual citado pelo 
vereador, de 0,5% é referente 
ao valor que será pago futu-
ramente à concessionária, 
caso haja um acordo com 
a Prefeitura. O Executivo 
citou, antes de enviar o pro-
jeto para a Câmara, que esse 
percentual representa uma 
economia de quase R$700 
mil por ano para a Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos de Guaratingue-
tá), em comparação feita com 
o que é pago atualmente para 
a Arsaeg.

Desempate – Dono do voto 
de minerva, Celão afirmou 
ter sido o desempate mais 
tranquilo desde que assumiu 
a Casa. “A Arsesp atua em 
mais de trezentos municípios 
paulistas, rigorosamente 
auditada pelo Tribunal de 
Contas do Estado. Não te-
mos nenhuma ressalva em 
relação as prestações do 
serviço da Arsesp. Então fico 
tranquilo, principalmente 

Vereadores rejeitam projeto cinco dias após aprovar aceleração de proposta; votação recebe unanimidade

Após aprovar urgência, Câmara barra redução 
de indenizações trabalhistas para servidores

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Cinco dias após terem 
aprovado a votação da ur-
gência do projeto de lei (PL) 
do Executivo que poderia 
reduzir os valores pagos por 
meio de requisitórios em 
indenizações trabalhistas 
a servidores municipais, os 
vereadores de Guaratingue-
tá rejeitaram a proposta de 
forma unânime. O PL deu 
entrada no último dia 8, e 
acabou rejeitado na última 
terça por sete votos.

A proposta do Executivo 
solicitava redução dos va-
lores de requisitórios pagos 
por indenizações trabalhistas 
a servidores da Prefeitura 
de R$ 8 mil, por cada inde-
nização, para R$ 5.839,45. 
A justificativa da Prefeitura 
pela redução era a proxi-
midade do teto limite para 
pagamentos de requisitórios 
neste ano. Eram previstos R$ 
6 milhões para essa finalida-
de e, até o momento, já foram 
pagos R$ 4,8 milhões. 

A votação foi realizada sem 
a presença de três verea-
dores. Fabrício Dias (MDB), 
Márcio Almeida (PPS) e 
Marcos Evangelista (PSDB), 

que tinham compromissos 
políticos fora do Vale do Pa-
raíba. Sete participaram da 
votação. Nei Carteiro, Décio 
Pereira e Tia Cleusa (MDB), 
Marcelo da Santa Casa (PSD), 
Luizão (PR), Pedro Sannini 
(PTB) e Dr. Werneck (PSB) 
rejeitaram o PL. O presidente 
da Casa, Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD), que votaria em 
caso de empate, antecipou 
seu voto e também foi contra 
a proposta.

“Já foi comprovado nesse 
caso específico, que o muni-
cípio errou. Então nada mais 
justo do que ele (servidor) 
receber. Se já existe uma lei 
de 2002 que define o valor 
para R$ 8 mil para não ir 
para precatórios, no meio 
do caminho de várias ações 
mudar essa regra, sincera-
mente, o prefeito foi infeliz 
em enviar esse projeto", 
justificou Nei Carteiro. 

Do mesmo partido do pre-
feito Marcus Soliva (PSB), 
Dr. Werneck votou a favor 
da urgência, mas foi contra 
a proposta. “Apesar de eu 
ser do partido do prefeito, 
estou aqui representando os 
anseios da população. Uma 
das coisas que eu escrevi 
durante a campanha foi a 
valorização dos funciona-

lismo público municipal. 
Nesse projeto haveria um 
prejuízo financeiro para 
esses funcionários", contou 
o parlamentar.

Outros vereadores da base 
do Executivo também mos-
traram preocupação com 
a proposta. Pedro Sannini 
afirmou que faltou tempo 
para discutir o projeto. Ele 
foi um dos oito parlamenta-
res que votaram a favor da 
urgência, cinco dias antes da 
votação do PL. “Tem alguns 
projetos que faltam um 
pouco mais de diálogo do 
Executivo com o Legislativo, 
mais uma explicação, o por-
quê da razão, o porque pre-
cisa abaixar o valor, se tem 
muitos precatórios a serem 
pagos. Ao mesmo tempo tem 
o funcionalismo público que 
precisa receber o dinheiro. O 
vereador fica nessa sinuca e 
a gente é sempre a favor da 
população", concluiu.

Com a rejeição da Casa, 
o Executivo só pode voltar 
a encaminhar a proposta 
no próximo ano. Além dos 
R$6 milhões previstos para 
serem investidos com pa-
gamentos de requisitórios 
neste ano, a Prefeitura já 
empenhou mais de R$ 5 
milhões para essa finalidade.

Fotos: Leandro Oliveira

Os veraedores Dr. Werneck e Nei Carteiro; base e oposição debateram pedido de redução de Soliva

por estarmos recebendo 
a Arsesp. Se estivéssemos 
discutindo a contratação de 
outra agência reguladora, eu 
confesso que isso me deixaria 
um pouco preocupado, pois 
não teríamos certeza da 
qualidade da prestação do 

serviço”, explicou.
No projeto encaminhado 

pelo Executivo não foi infor-
mada a duração do contra-
to. O município negocia o 
fechamento do acordo para 
as próximas semanas. O go-
verno Soliva não pode, após 

aprovação da Casa, extinguir 
a Arsaeg antes de contratar 
a Arsesp. A contratação põe 
fim a uma discussão que 
durou oito meses e já teve 
apresentações de prós e con-
tras a extinção no primeiro 
semestre.

Estação da Saeg, em Guaratinguetá; Prefeitura garante aval para contratar Arsesp, que substituiu Arsaeg

Fotos: Reprodução Saeg
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Suspeito de participar 
de duplo homicídio é 
assassinado em Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

Atingido por seis disparos de 
arma de fogo, um adolescente 
de 17 anos foi assassinado na 
noite da última quarta-feira, no 
Parque Primavera, em Cruzeiro.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima caminha-
va pela rua Francisco Ciríaco, 
por volta das 22h, quando foi 
surpreendida pelo atirador, 
sendo alvejado no peito, braço 
e perna.

Assustados com os barulhos 
dos tiros, moradores da via 
acionaram a Policia Militar, que 

encaminhou o ferido ao Pronto 
Socorro. Apesar de receber os 
primeiros cuidados, o menor 
de idade morreu logo após dar 
entrada no hospital.

Segundo a Polícia Civil, a 
vítima era suspeita de ter parti-
cipado de um duplo homicídio 
ocorrido no último dia 1, quan-
do um jovem de 18 anos e um 
adolescente de 17 anos foram 
mortos à tiros na rua Robert 
Douglas, no bairro Vila Batista.

A Polícia Civil abriu um in-
quérito para apurar o novo 
caso, mas até o fechamento 
desta edição o assassino não 
havia sido identificado.

Homem é preso após ameaçar 
esposa com cabo de enxada

Da Redação
Guaratinguetá

Uma mulher de 46 anos 
viveu momentos de tensão na 
manhã da última quarta-feira, 
ao ser ameaçada de morte 
pelo próprio marido na casa 
em que vivem no bairro Santa 
Luzia, em Guaratinguetá.

Segundo a Polícia Militar, 
a corporação foi acionada 
por moradoras da rua José 
de Carvalho Soares, que ou-

viram os gritos de socorro 
da vizinha.  

Ao chegar no local, a PM 
foi informada pela vítima que 
durante uma discussão, seu 
companheiro a empurrou e 
ameaçou agredi-la com um 
cabo de enxada.

O casal foi conduzido ao 
1° Distrito Policial de Guara-
tinguetá, onde o marido foi 
preso por ameaça, agressão 
e injúria, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Multado em R$ 84 mil por extração 
ilegal de palmito em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

Durante operação conjunta, 
as polícias Militar Ambiental e 
Rodoviária Estadual flagraram 
na tarde da última quarta-feira 
um motorista transportando ile-
galmente 140 quilos de palmito 
no trecho de Guaratinguetá 
da rodovia Paulo Virgínio, a 
SP-171. Segundo o boletim de 
ocorrência, as equipes policiais 
realizavam abordagens de roti-
na na rodovia, quando deram 

ordem de parada ao condutor 
de um veículo modelo Escort, 
da marca Ford. Ele tentou fugir, 
mas foi interceptado pelas 
viaturas. Na abordagem, os 
agentes localizaram 168 potes 
de palmito, da espécie jussara, 
sem identificação. O criminoso 
confessou que os legumes fo-
ram extraídos de forma ilegal.

Encaminhado ao Distrito 
Polícia de Guaratinguetá, o 
motorista, que também não 
possuía carteira de habilitação, 
foi liberado após ser multado 
em R$ 84 mil.

Justiça nega pedido do Ministério Público e mantém 
Santa Casa de Ubatuba sob intervenção municipal 
Denúncia apontava desvios e falhas no atendimento; hospital é gerido pela Prefeitura desde início de 2018

Da Redação
Ubatuba

A 1° Vara de Justiça de Ubatu-
ba negou na última segunda-fei-
ra o pedido do MP (Ministério 
Público) que cobrava os afas-
tamentos do administrador e 
diretores da Santa Casa por 
supostas irregularidades na 
gestão do hospital. Sob inter-
venção municipal desde o início 
de 2018, a unidade continuará 
gerida pela Prefeitura.

A promotora de Justiça, Ca-
rolina Anson, moveu uma ação 
civil pública em 18 de junho, 
solicitando os desligamentos do 
administrador da Santa Casa, 
Roberto Tamura, do diretor 

clínico, Ricardo Cortes, e da 
enfermeira gerente, Renata 
Costa. A representante do MP 
sugeriu que fosse decretada 
uma intervenção judicial na 
gestão do hospital, já que foram 
constatadas diversas ilegalida-
des e falhas financeiras e de 
atendimentos aos pacientes. 

Entre elas, se destaca a de-
núncia de um desvio de verba 
parlamentar de R$ 1 milhão 
destinada pelo deputado fede-
ral, Eduardo Bolsonaro (PSL), à 
Santa Casa no início de 2018, 
que teria sido irregularmente 
encaminhada pelo Executivo 
à rede de Atenção Básica de 
Saúde. Segundo a promotora, 
a ilegalidade foi constatada du-
rante inspeção ao hospital em 

agosto do mesmo ano, já que 
diversas obras de melhorias 
não foram concluídas no local 
por falta de recursos, já que a 
emenda não foi repassada. 

Além do crescimento do 
déficit mensal nas contas da 
unidade, motivado parcial-
mente pelo aumento salarial 
de um grupo de médicos, tam-
bém foram denunciadas pela 
promotora supostas outras 
falhas no comando do hospital, 
como demora no atendimento 
aos pacientes, redução de apa-
relhos na ala de recuperação 
pós-anestésica, transforma-
ção da sala de medicação em 
banheiro, irregularidades na 
escala de plantão médico, au-
sência momentânea de pedia-

tras, negligência médica, e que 
Roberto Tamura utilizou seu 
cargo de diretor para atender 
a interesses particulares. 

Analisado pelo juiz da 1ª 
Vara Cível da Comarca de 
Ubatuba, Eduardo Bhering, 
o pedido do MP foi negado.  
Em sua decisão, o magistrado 
ressaltou que a “intervenção 
judicial somente se justifica 
se comprovada a gerência do 
hospital com evidente violação 
da legalidade ou dos princípios 
constitucionais, e para tanto, se 
deve oportunizar o contraditó-
rio” (trecho do despacho). 

Além de um posicionamento 
sobre as denúncias feitas pelo 
MP, a reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 

Ubatuba dados e informações 
sobre a atual situação financei-
ra e estrutural da Santa Casa, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fechamento 
desta edição.  

Histórico – A Santa Casa de 
Ubatuba está sob administra-
ção municipal desde 19 de 
fevereiro de 2018, quando a 

Justiça afastou a até então pro-
vedoria, comandada por Fânio 
de Souza. Além de problemas 
estruturais no prédio e um 
desequilíbrio econômico nas 
contas do hospital, a decisão 
judicial foi motivada também 
pela falta de capacidade da 
unidade em realizar cirurgias e 
diversos outros procedimentos 
médicos. Os serviços foram 
interrompidos no fim de 2017, 
quando a Vigilância Sanitária 
interditou o centro cirúrgico, 
após averiguar falhas procedi-
mentais e estruturais. À época, 
também foram interditados o 
laboratório, almoxarifado, far-
mácia, cozinha e a lavanderia.

Patrulhamento em parceria com a Polícia Militar abrange região 
central; secretaria estuda ampliar sistema de videomonitoramento

Com bicicletas, Lorena reforça 
policiamento da Guarda Civil

Rafaela Lourenço
Lorena

A Guarda Civil Municipal 
ganhou um reforço para os 
patrulhamentos em Lorena. 
Com cerca de R$ 4 mil, a 
secretaria de Segurança 
Pública aposta nas bicicle-
tas para ampliar o trabalho 
ostensivo. Nova modalidade 
deve iniciar nesta semana.

Ampliar a sensação de 
segurança e o contato com 
a população são alguns dos 
motivos que levaram ao 
novo investimento. Segundo 
o secretário de Segurança 
Pública da cidade, Carlos 
Adriany Lescura, os estudos 
para o trabalho tiveram iní-
cio há meses e a implantação 
segue na etapa final. Ini-
cialmente serão adquiridas 
duas bicicletas, fardamento 
e equipamentos como ca-
pacete, luvas, meias e tênis.

Durante os preparativos 
para a implantação do ser-
viço, os policiais militares, 
que atuam nesta modalidade 
em Lorena, passaram uma 
semana com os guardas civis 
orientando a equipe e apre-
sentando técnicas específi-
cas para que o serviço seja 
realizado uniforme. “Será um 
trabalho conjunto para que 
eles possam entender a dinâ-
mica deste patrulhando e a 
importância deste trabalho. 
Vamos aumentar (seguran-
ça) com certeza, porque vai 
dar um resultado bastante 
positivo visando também 
essa aproximação com a po-
pulação. É um policiamento 
comunitário”, frisou Lescura.

Além da região central, 

bairros próximos e as princi-
pais ruas e avenidas contarão 
com o serviço, como as aveni-
das Doutor Peixoto de Castro, 
Thomas Alves Figueiredo e 
Coronel Marciano.

O secretário destacou ainda 
que todos os agentes pos-
suem radiocomunicadores 
com sistema de GPS, o que 
possibilita uma melhor co-
municação e rastreamento, 
caso haja necessidade de um 
apoio da equipe. “A bicicleta 
na verdade é ecologicamente 
correta, chega onde outra 
viatura não chega, não faz 
barulho e tem mobilidade 
melhor. Se precisarem de 

apoio, em tempo real sabe-
mos onde estão”.

O patrulhamento deve 
iniciar nesta quinta-feira 
em parceria com os dois 
policiais militares que já 
atuam no município. 

Videomonitoramento – 
Carlos Lescura ressaltou 
que tem tratativas com o 
prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) e empresas 
para uma possível amplia-
ção do monitoramento por 
câmeras instalado recen-
temente na praça Doutor 
Arnolfo de Azevedo e no 
calçadão Arthur Ballerini, 
que tem inibido irregulari-

dades e auxiliado em apre-
ensões. “O mais importante 
é a população saber que 
estamos olhando. Estamos 
24 horas atentos com o que 
acontece na região central. 
Vamos atender todos os 
bairros, mas primeiro é um 
laboratório que em pouco 
tempo já mostrou o quão 
importante é”. Segundo 
informa, após este teste a 
Prefeitura buscará novos 
recursos para aumentar o 
cinturão de segurança mu-
nicipal e ampliar o serviço 
atendendo mais bairros com 
uma central de videomoni-
toramento.

A Guarda Municipal de Lorena, que passa a contar com bicicletas para ampliar e facilitar policiamento

Câmara de Cachoeira segue parecer 
do TCE e rejeita contas de João Luiz

Da Redação
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira 
Paulista recebeu na última 
semana o parecer do TCE (Tri-
bunal de Contas do Estado de 
São Paulo) referente as contas 
do ano de 2016 do ex-prefeito 
João Luiz Ramos (PT).

O Tribunal deu parecer des-
favorável às contas e a Câma-
ra votou na sessão da última 
terça-feira. O Legislativo mais 
uma vez acatou a decisão e 
aprovou por 10 votos favorá-
veis e 3 abstenções, sendo do 
vereador Maximílio Miranda 

Gonçalves de Barros, o Max 
Barros (DEM), Aldeci Alves 
Ribeiro, o Aldeci Baianinho 
(PSC) e Nenê do São João 
(PSB). Ramos governou a cida-
de nos anos de 2013 a 2016 
e teve as contas de 2014 e 
2015 também rejeitadas.

Como motivo de repro-
vação das contas de 2016, 
dentre outras irregularidades, 
estão resultados orçamentá-
rios e financeiros deficitários, 
despesa com pessoal acima 
do limite legal, pagamento 
insuficientes dos precatórios 
e recolhimento insuficiente 
dos encargos sociais.O ex-prefeito de Cachoeira, João Luiz; três rejeições em quatro contas

Fotos: Arquivo Atos
De “saidinha”, criminoso é preso 
após roubar idosa em Cachoeira

Da Redação
Cachoeira Paulista

Favorecido pela “saidinha” do 
Dia dos Pais, um criminoso foi 
preso por tentativa de roubo 
contra uma idosa, na tarde da 
última quarta-feira, no bairro 
Vila Carmem, em Cachoeira 
Paulista.

De acordo com a Polícia 
Militar, a vítima caminhava 
pela rua Carlos Pinto Filho, 
quando foi surpreendida pelo 
assaltante, que tentou arrancar 

sua bolsa. Ao resistir, a idosa 
caiu no chão e foi arrastada 
por alguns metros através da 
alça do objeto.

Indignado com a ação crimi-
nosa, um grupo de pedestres 
imobilizou o presidiário e 
acionou a PM.

O assaltante, que cumpre 
pena por furto no Centro de 
Detenção de Campinas, foi 
encaminhado à Delegacia de 
Cachoeira. A idosa foi encami-
nhada ao Pronto Socorro, onde 
realizou curativos em ferimen-
tos leves nas pernas e braços.

Fotos: Reprodução GCM
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Espaço comercial tem mais 13 boxes disponíveis; novo certame é agendado para o próximo dia 29

Após desistências, Prefeitura organiza 
sétimo pregão do Mercadão de Lorena

Lucas Barbosa
Lorena

Com 13 boxes disponí-
veis, a Prefeitura de Lorena 
anunciou na última semana a 
realização do sétimo pregão 
presencial para a locação dos 
espaços comerciais do Mer-
cado Municipal, o ‘Mercadão’. 
Marcado para o fim deste 
mês, o certame oferece isen-
ção de três meses de aluguel 
aos seus vencedores.

Reinaugurado no fim de 
junho de 2016, após rece-
ber uma reforma orçada 
em quase R$ 3,5 milhões, 
o Mercadão teve sua área 
interna dividida em 44 boxes, 
dando oportunidade para 
que empreendedores de di-
versos ramos se instalassem 
no local.

Para conseguir locar todos 
os espaços, já que até o início 
de 2017 apenas 18 foram 
alugados após três pregões, 
o Executivo baixou em março 
do mesmo ano um decreto 
reduzindo pela metade o 
valor do metro quadrado 
dos boxes, caindo de R$ 35 

para R$ 17,50. Na época, a 
Câmara também aprovou 
o projeto do prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) 
que concedeu uma isenção 
de três meses de aluguel 
aos novos empreendedores. 
As medidas surgiram efeito, 
sendo que agosto de 2018 
todos os boxes foram locados, 
mas após não conseguirem 
obterem os lucros desejados, 
13 comerciantes deixaram o 
Mercadão no fim do primeiro 
semestre de 2019.

Para voltar a ter todos os 
espaços ocupados, a Prefei-
tura aposta na permanência 
do incentivo de isenção das 
três primeiras mensalidades. 

O novo pregão oferece bo-
xes que variam de tamanho 
de 5,10 m² até 26,34 m² e 
que serão destinados para as 
atividades de bar, comércio 
em geral, hortifruti, lancho-
nete, restaurante e prestação 
de serviços diversos. “Além   
da extensão do horário de 
funcionamento do Mercadão, 
que agora é das 7h até às 
20h, outro incentivo é que 
o comerciante não precisará 
pagar pela limpeza do espaço 

comercial. O movimento no 
local tem sido muito satis-
fatório e a Prefeitura faz 
o possível para contribuir 
com o trabalho dos empre-
endedores. Sobre o pregão, 
é necessário ressaltar que é 
permitido que o concorrente 
alugue apenas um dos boxes”, 
explicou o secretário de Ad-
ministração, Daniel Malerba.

Agendado para o próximo 
dia 29 na sede da Prefeitura, 
o certame começará as 9h30 
na sala do Setor de Licitações. 
Os concorrentes deverão 
apresentar dois envelopes 
lacrados, sendo um com os 
documentos pessoais e outro 
com as propostas. Após o 
cadastramento das ofertas 
no sistema digital, serão ini-
ciados os lances presenciais, 
até que sejam declarados os 
vencedores.

Caso queiram esclarecer 
dúvidas ou visitarem os bo-
xes disponíveis, os interes-
sados devem comparecer 
à sala de administração do 
Mercadão, que funciona de 
segunda a sábado das 7h às 
18h, e solicitarem os atendi-
mentos.

Prefeitura de Cruzeiro abre 
vagas para Concurso Público

Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
divulgou o edital do concurso 
público para selecionar os 
candidatos de nível médio 
completo, com CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação) "D", 
para ocupação de 14 vagas 
imediatas para motorista. O 

concurso será executado e 
organizado pela empresa Publi-
Consult,  com carga horária de 
trinta horas semanais e salário 
de R$ 1 mil, acrescido de 25% 
de risco de vida.

Os interessados devem se ins-
crever até o dia 15 de setembro 
via internet, no endereço eletrô-
nico da empresa responsável. 
O valor da taxa de inscrição é 

de R$ 8,66. Além da prova es-
crita objetiva, haverá também 
a prova prática realizada em 
veículo do tipo ônibus, para 
os trinta candidatos mais bem 
classificados na prova escrita 
objetiva, com pontuação má-
xima de cem pontos.

A prova objetiva será aplica-
da no dia 6, às 10h, em locais 
a serem divulgados.

Posto do ESF do Bom 
Jesus ganha reforma e 
manutenção em Silveiras

Da Redação 
Silveiras 

A Prefeitura de Silveiras 
deu início, na última sema-
na, às obras de reforma e 
manutenção na ESF (Estra-
tégia Saúde da Família) no 
bairro do Bom Jesus. A uni-
dade recebe nova pintura, 
melhorias das instalações 
elétricas e hidráulicas e 

substituição do telhado.
Com recursos próprios e 

um valor de cerca de R$ 50 
mil, além da reforma, a Prefei-
tura construirá um muro de 
contenção atrás da unidade 
para combater a umidade nas 
paredes.

As melhorias tiveram início 
no último dia 8, e tem um 
prazo de cinquenta dias para 
serem concluídas.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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O Mercadão de Lorena, que ainda possui boxes vazios, novo pregão tenta atrair pequenos empresários

Ação conta com estatal e grupos ligados ao setor; prefeito promete acompanhar debate de perto

Reunião entre prefeito e secretário do Estado 
aborda melhorias para pescadores de Ubatuba

Da Redação 
Ubatuba

O prefeito de Ubatuba, Dél-
cio Sato (PSD), esteve em São 
Paulo no início do mês para 
debater demandas do setor 
pesqueiro com o secretário de 
Infraestrutura e Meio Ambien-
te do Estado, Marcos Penido.

O encontro abordou temas 
relativos ao zoneamento e pla-
no de manejo da APA (Área de 
Proteção Ambiental) Marinha 
Litoral Norte, além da revisão 
da legislação estadual e fede-
ral para o setor pesqueiro. A 
forma de abordagem exercida 
pela Polícia Ambiental, que 
tem resultado na inviabi-
lização do trabalho como 
pescador artesanal, também 
foi tratada na reunião.

A Fundação Florestal, enti-
dade estadual que promove 
e executa ações integradas 
voltadas para a conservação 
ambiental, informou que irá 
organizar oficinas destinadas 
a recolher as sugestões a 

serem incorporadas no texto 
sobre manejo, cujo calendário 
será divulgado em breve. 

“A lei em vigor hoje no esta-
do está caduca e precisa ser 
revista, atualizando a forma 
de trabalhar. O pescador não 
pode continuar indo preso 
com base em lei antiga e to-
talmente descontextualizada”, 
destacou o prefeito Sato.

Quem se comprometeu a um 
documento com justificativa e 
o conjunto de alterações que 
devem ser feitas na legislação 
foram o presidente e o vice-
-presidente da Colônia Z-10 
de Ubatuba, Maurici Romeu 
e Jerri Morais. Eles querem 
mobilizar a bancada da pesca 
na Assembleia Legislativa de 
São Paulo na busca por mu-
danças na lei.

O secretário de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente do Estado 
ficou responsável por con-
versar com o comandante da 
Polícia Ambiental, e agendar 
uma reunião para a segunda 
semana de agosto.

Curso – No próximo dia 26, 
Ubatuba recebe o Segundo 
Curso de Boas Práticas e 
Manipulação de Pescado, que 
tem como objetivo melhorar 
as práticas de armazenamen-
to, conservação, manipulação 
e venda de pescados para 
assegurar produtos em ade-
quadas condições higiênico-
-sanitárias aos consumidores, 
reduzir perdas e garantir 
segurança aos trabalhadores 
do setor. A atividade será 
realizada das 13h às 18h, na 
Ilha dos Pescadores.

O curso, que será ministra-
do por Erika Furlan Fabiane, 
pesquisadora da unidade 
de Santos do Instituto de 
Pesca, e pelo chefe de Seção 
da Vigilância Sanitária de 
Ubatuba, Antenor Ricardo Be-
netti, abordará o uso correto 
do metabissulfito de sódio, 
conhecido como “pó” do ca-
marão, para conservação do 
crustáceo.

As inscrições já estão aber-
tas e podem ser feitas em dois 
locais, na administração do 
Mercado, de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 18 horas, e 
aos sábados e domingos, das 
7h às 14h; e na secretaria de 
Pesca e Agricultura de Ubatu-
ba, à Praça Treze de Maio, nº 
200, no Centro, de segunda 
a sexta-feira, das 9h30 às 
14h30.Reunião do prefeito Délcio Sato (fundo) com pescadores; debate sobre necessidades do setor é ampliado

Castramóvel 
atende três 
bairros
em Ubatuba

O Castramóvel da Prefei-
tura de Ubatuba iniciou na 
última terça-feira o serviço 
de castrações de animais 
dos bairros Vila Rolim, Cam-
bucá e Vila da Índia.

O primeiro local que rece-
be o veículo é a Vila Rolim, 
onde a estrutura está insta-
lada para atender as famí-
lias, devendo permanecer 
cerca de um mês na região.

Moradores de um dos 
bairros com interesse em 
castrar o cão ou gato de-
vem entrar em contato 
com a equipe de Vigilância 
em Saúde da Prefeitura de 
Ubatuba pelo telefone (12) 
3832-6810 e realizar o 
agendamento.

Da Redação 
Silveiras 

Fotos: Divulgação PMU
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Rafaela Lourenço
Lorena

A secretaria de Meio Ambien-
te de Lorena iniciou o processo 
de recuperação de nascente 
da microbacia do Ribeirão 
Taboão, no Parque Ecológico. 
O plantio de aproximadamente 
vinte mil mudas nativas está 
previsto para setembro, e a 
intensificação de limpeza dos 
rios da cidade é esperada para 
outubro.

Após a aprovação do CBH-PS 
(Comitê de Bacias Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul), que 
viabilizou recursos na ordem 
de R$ 433 mil do Fehidro 
(Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos) e a contrapartida de 
R$ 126 mil, a Prefeitura fina-
lizou o processo de licitação 
para o início dos trabalhos de 
preparação do solo.

Segundo o secretário de Meio 
Ambiente, Willinilton Portugal, 
a empresa vencedora Ecovale 
Agroambiental, de Queluz, 
finalizou a primeira etapa 
do projeto que contempla a 
preparação do solo, capina 
mecânica, combate a formigas 
e marcação da área. Prevista 
para setembro, a segunda 
etapa será com o plantio de 
vinte mil mudas nativas em 
19 hectares no parque. “Já 
temos os nutrientes, o calcário 
para fazer a correção de solo, e 
aguardamos agora uma melho-
ra climática para abrir as covas 

e começar os plantios, aliados 
a isso as oficinas técnicas com 
os alunos”, comentou Portugal.

Todo o processo de reflores-
tamento e recuperação do local 
será acompanhado pelos alu-
nos do ensino médio da escola 
estadual Gabriel Prestes, duran-
te três anos. A oficinas técnicas 
abordarão os trabalhos desde a 
preparação do solo ao plantio 
e manutenções da área. 

Área urbana – Apesar de 
Lorena não utilizar os rios para 
o abastecimento da cidade, Por-
tugal destacou que os trabalhos 
nas nascentes do Rio Taboão 
contribuirão diretamente na 
qualidade e no volume de 
vazão dos rios que receberão 
uma carga maior de água das 
nascentes.

Sobre a limpeza dos rios que 
cortam o município, como o 
Mandi, que passa por seis 
bairros até desaguar no Rio 
Paraíba do Sul, o secretário 
frisou que o trabalho é reali-
zado constantemente, e que há 
uma equipe treinada na Guarda 
Civil Municipal para fiscalizar 

crimes ambientais. “Por mais 
que tenhamos ações, ainda 
existe essa fragilidade, mas a 
população está ficando mais 
consciente”.

Um dos locais apontados 
por moradores de Lorena com 
acúmulo às margens do rio é  
a passagem do Taboão, entre 
as ruas Conselheiro Rodrigues 
Alves e Viscondessa de Castro 
Lima. Portugal contou que 
todos os rios contabilizados 
para a limpeza estão licencia-
dos pelo Daee (Departamento 
de Águas e Energia Elétrica), e 
que a engenharia da Prefeitura 
já possui um projeto para as 
áreas que sofreram assorea-
mento. Será construído um 
muro de proteção para conter 
as erosões. “Já temos projeto, 
entramos com pedido de licen-
ciamento do Daee, que é quem 
libera as obras”.

A Prefeitura prevê uma 
intensificação das limpezas 
para os meses de setembro e 
outubro, com o processo de 
desassoreamento de áreas 
críticas sujeitas a inundações.

Preparação de solo é concluída no Parque Ecológico do 
Taboão; limpeza de rios deve ser reforçada em outubro

Lorena prepara segunda 
etapa de reflorestamento 
com plantio de cerca de 
vinte mil mudas nativas
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EDP registra mais de duas mil 
ligações clandestinas na região
Fraudes flagradas por varredura influenciam no aumento da conta
de luz em todo Vale; pena para o crime chega a quatro anos de prisão

Rafaela Lourenço
Região

A EDP registrou mais de 
duas mil fraudes de energia 
elétrica no Vale do Paraíba 
neste ano. A fiscalização rea-
lizada no primeiro semestre 
identificou um roubo de 
energia equivalente ao volu-
me suficiente para abastecer 
Lorena por um mês. 

Popularmente conhecidas 
como “gatos”, as ligações 
irregulares, além de ofere-
cerem riscos de segurança, 
geram prejuízos à toda so-
ciedade como o aumento da 
conta de luz. Através da fis-
calização realizada na região 
nos seis primeiros meses do 
ano, 2.119 fraudes foram 
identificadas em residências, 
comércios e indústrias.

De acordo com a EDP, a 
cada seis residências visto-
riadas pela equipe técnica, 
uma apresentou o furto de 
energia elétrica. Lorena, 
que possui 35 mil ligações, 
apresentou 70; Pindamo-
nhangaba, com 65,5 mil, re-
gistrou 120 gatos; enquanto 
em Guaratinguetá, das 50,5 
mil ligações 105 estavam 
irregulares. O levantamento 
detectou ainda fraudes em 
Aparecida (42), Potim (20), 
Cachoeira Paulista (13) e 
Roseira (6).

Com as ligações clan-
destinas, a distribuidora 
recuperou 16.428 MWh 
(Megawatts-hora), volume 
suficiente para abastecer 
por trinta dias a cidade de 
Lorena, que segundo o Sea-
de (Portal de Estatísticas do 
Estado de São Paulo) possui 
86.238 habitantes.

Através de uma central 
integrada de monitoramento 
remoto e de ferramentas de 
modelagem estatística, a 
Companhia identifica com 
mais previsão as inconsistên-
cias na medição dos clientes, 
com alertas e mapeamento 
de suspeita de irregularida-
des. Desta forma são feitas 
as inspeções em campo. 

Conforme as regras da 
Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica),  após 

o flagrante e a medição de 
energia roubada feita pelos 
técnicos especialistas, é co-
brado o valor não faturado 
durante do período do furto. 
“Muitas vezes, os ‘gatos’ são 
feitos de forma precária, o 
que aumenta muito o risco 
de acidentes graves a quem 
pratica o crime e para toda 
a população. O objetivo das 
ações da EDP é eliminar 
estes casos, garantindo segu-
rança e também a qualidade 
do serviço aos consumido-
res que pagam suas contas 
em dia”, ressaltou o gestor 
executivo da EDP, Luciano 
Cavalcante.

Segundo a Abradee (Asso-

ciação Brasileira dos Distri-
buidores de Energia Elétri-
ca), a ligação clandestina é 
a segunda maior causa de 
morte no país relacionada 
à energia elétrica, perdendo 
apenas para manutenção e 
construção predial. Entre 
2009 e 2017 foram regis-
trados 279 óbitos. 

Economicamente, o furto 
de energia contribui para 
o aumento da conta de luz, 
pois além da energia per-
dida, os custos utilizados 
para identificar e coibir as 
fraudes são considerados 
pela Aneel para estabelecer 
o valor da energia por área 
de concessão.

A distribuidora ressalta 
que além do impacto finan-
ceiro, as ligações clandes-
tinas pioram a qualidade 
do serviço prestado, pois 
sobrecarregam redes elétri-
cas deixando o sistema de 
distribuição mais vulnerável 
a oscilações, e até mesmo 
interrupções de energia.

Pelo artigo 155 do Código 
Penal Brasileiro, furto de 
energia é crime e passível de 
multa e prisão de 1 a 4 anos. 
Denúncias podem ser feitas 
através do site edponline.
com.br, pelo telefone da cen-
tral de atendimento 0800 
721 0123 ou pessoalmente 
nas agências da EDP.

Programa Eficiência 
Solidária substitui oito 
mil lâmpadas em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

A quarta edição do projeto 
Eficiência Solidária, da EDP, pas-
sará pela região nesta semana. 
Os moradores de Guaratingue-
tá poderão trocar lâmpadas de 
maior consumo por LED gratui-
tamente. A Companhia estima 
distribuir oito mil lâmpadas 
na cidade.

O Led Truck estará no muni-
cípio entre os dias 19 e 24 de 
agosto, na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, no Centro. A 
ação busca incentivar a utiliza-
ção correta e segura de energia 
elétrica. Para participar, o mo-
rador deve comparecer ao pos-
to de troca com o documento 
de identidade e a última conta 
de luz quitada, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, e no 
sábado das 9h às 13h. Cada 
morador poderá substituir até 
cinco lâmpadas fluorescentes, 
incandescentes ou halógenas.

De acordo com a EDP, o 
cliente inscrito no sistema para 
receber as contas de luz por 

e-mail e os que realizarem 
esse cadastro na hora da troca 
das lâmpadas ganharão uma 
lâmpada extra.

A Companhia ressaltou que 
desde o início do projeto, 144 
mil lâmpadas foram substitu-
ídas em 15 cidades, e trinta 
instituições sociais foram 
beneficiadas. A economia de 
energia gerada foi de 5.642 
megawatts-hora/ano, o que 
corresponde ao abastecimen-
to anual de aproximadamente 
2.350 residências. “O projeto 
Eficiência Solidária traz uma 
economia real para os clientes 
com a substituição das lâmpa-
das, já que a iluminação pode 
representar cerca de 15% da 
conta de luz, dependendo do 
hábito de consumo da família”, 
frisou o gestor executivo da 
EDP, Luciano Cavalcante.

Além das lâmpadas, serão 
entregues uniformes educa-
tivos sobre o uso seguro e 
eficiente da energia, e ao final 
do programa, 250 lâmpadas 
LED tubular serão doadas a 
instituições sociais da região.

Fotos: Reprodução EDP

Técnico da EDP durante vistorias externas; Companhia registra alto índice de fraudes de energia na região

Prefeitura amplia iluminação no Pontilhão
Da Redação
Cruzeiro

Estrutura de atendimento em programa da EDP, aberto em Guará

A Prefeitura de Cruzei-
ro instalou 13 braços de 
iluminação no trecho que 
liga o Distrito Industrial 2 

ao Condomínio Eco Vale, no 
bairro do Pontilhão. O serviço 
garante mais segurança aos 
moradores e pessoas que 
utilizam a via para acessar o 
Distrito Industrial, que fica às 
margens da rodovia Avelino 

Júnior, a SP-52.
A área industrial não pos-

suía iluminação desde de 
sua implantação, e era uma 
reivindicação antiga dos 
moradores e empresários 
daquela região.

Fotos: Reprodução EDP
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Águas Piquete realiza 
limpeza de reservatórios

Da Redação
Piquete

floculação: a água é agita-
da lentamente favorecendo 
a formação de flocos de 
sujeira, ficando assim mais 
fáceis de serem removidos.

decantação: a água para 
de ser agitada e os flocos 
vão se depositando no fun-
do do tanque.

Filtração: retenção de 
partículas sólidas por um 
filtro com carvão, areia, 
pedregulho e cascalho.

Cloração: é adicionado 

cloro a água, em quantida-
de adequada, para matar 
microrganismos.

fluoretação: é adicionado 
flúor para prevenção de 
cáries dentárias na popu-
lação.

Reservação: armazena-
mento em locais estraté-
gicos

Distribuição: Pelas tubu-
lações que fazem chegar 
a água tratada para toda 
população.

Segundo o coordenador 
da Águas Piquete, Felipe 
Parente, "a limpeza dos 
reservatórios auxilia nos 
resultados positivos da 
qualidade da água. Esse 
processo faz  a retirada 
de todo lodo ou qualquer 
impureza que possa estar 
presente nos reservatórios, 
garantindo assim, a potabi-
lidade do recurso entregue 
aos moradores", conclui 
Parente.

Processo garante 
qualidade da 
água

Na primeira quinzena de 
agosto aconteceu na cidade 
de Piquete a limpeza dos 
reservatórios de água. Esse 
processo é de fundamental 
importância para assegurar 
a qualidade dos serviços de 
abastecimento à população.

A água que chega às esta-
ções de tratamentos passa 
por três estágios, a cap-
tação, o tratamento e a 
distribuição.

Captação: chegada da 
água "bruta" para a estação 
de tratamento. Esta parte é 
realizada por intermédio de 
adutoras.

Tratamento:
coagulação: aglomera mi-

cropartículas, aumentando 
seu volume e contando com 
a gravidade no auxílio da 
limpeza, separando elemen-
tos como folhas, galho e etc.
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U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 
vende-se galpão in-
dustrial ou comercial. 
Portaria, sala de reu-
niões, ambulatório, 
sanitários, poço ar-
tesiano, cabine de 
força, duas entra-
das de frente para 
a dura, amplo escri-
tório e grande área 
de estacionamento. 
Telefone:3157-3416 
ou 98128-2899
Guará- Aluga-se uma 
casa no Jardim Santa 
Luzia. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal e garagem 
coberta para 2 carros. 
Valor: R$ 700,00. Te-
lefone: 99614-2077
Ubatuba- Vendo óti-
ma casa no Itagua. 
Três quartos, sala 
de tv/jantar, cozinha 
americana, banhei-
ro social, lavandeira, 
piscina e garagem. 
Agende sua visita. 

Telefone: 99144-0630
U b a t u d a -  Ve n d o 
Apartamento com 2 
quartos (1 suíte), sala 
2 ambientes, varanda 
Gourmet, cozinha, 
1 banheiro social, 1 
vaga garagem, armá-
rio nautico, zeladoria. 
Telefone: 12 3833-
7475
Ubatuba- Vendo casa 
em condominio fe-
chado de Ubatuba. 
Fechado, com cacho-
eira e rio. 3 qauatos, 
sauíte, aceita casa 
em Guará. Valor R$ 
350.000,00. Telefone: 
99614-2077
Ubatuba- Vende ou 
troca casa em Ubatu-
ba Ipiranguinha, com 
3 quartos, 2 banhei-
ros, edícula, garagem 
para 3 carros.Escritu-
ra ok. Telefone: 3132-
1325 ou 99158-8447
Lorena- Vendo ótima 
casa, com 2 quar-
tos, sala, copa, 2 ba-
nheiros, 2 cozinhas, 
garagem para 2 car-
ros, área de serviço. 
Bairro Santo Antonio. 
Telefone: 99181-2603
Guará- Vendo ou 
troco um terreno no 
monte verde 20x50. 
Valor: 40.000,00. Te-
lefone: 98120-2518
Guará- Vendo casa 
no Portal, 4 quartos, 
2 suítes, 3 salas, 
varandas, área la-
zer, garagem para 4 
carros, fase 1. Valor: 
590.000,00. Telefone: 
3122-6780 ou 98106-
6670
Guará- Vendo Aparta-
mento no Village San-
tana, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e 
varanda com chur-
rasqueira. 1° andar. 
Valor: 205.000,00. 
Telefone: 99614-2077
Guará- Casa para 
alugar no bairro São 
Dimas. 1 quarto, sala, 

Guará- Vende es-
t a c i o n a m e n t o  e 
lava rápido o cen-
tro de Guarpá. R$ 
12.000,00. Telefone: 
98192-3964
Guará- Vendo exce-
lente prédio com 3 
apartamentos, 1 sa-
lão comercial. Todos 
alugados. Boa renda. 
Valor R$ 550.000,00 
Telefone: 99621-1228 
ou 3133-6768
Guará- Lingirie e rou-
pas, revenda lingerie 
e roupas, lucre certo. 
Telefone: 99191-7274
Ubatuba- Empadão 
de Frango. Peça já 
o seu! Fresquinho. 
Telefone: 99169-7093 
ou 3832-5447
Ubatuba-  Roupas, 
sapatos e acessórios 
é no Empório Dondo-
cas Bracho. Telefone: 
99781-5751
Lorena- Vendo Estufa 
de esterelização e se-
cagem digital. Modelo 
el 1.1 digital, medidas 
internas (lxaxp) 31,0 
x32,0 x 29,5cm. Vol-
tagem 127 ou 220v. 
Capacidade 30 litros 
potencia: 550 watts. 
Telefone: 3152-4744
Lorena- Vendo um 
forno industrial da 
m a r c a  Te d e s c o 
FB900 refratário a 
gás, em ótimo esta-
do de conservação. 
Telefone: 3157-8408
Guará- Vendo Sofá 
cama novo e um fri-
gobar novo. Tratar 
com Carlos no tele-
fone: 99776-9390 ou 
98197-2422
Guará- Smartphone 
zenfone 3 max 32gb 
em ótimo estado, 
com carregador, cor 
dourado. Telefone: 
99676-2284
Guará- Vendo uma 
rack, uma cadeira de 
escritório e um apa-
relho de som antigo, 

disco vinil. Falar com 
Ana. Telefone: 3133-
4455
Guará- Vendo uma 
HD 250gb segaba-
te barracuda 7200. 
R$ 100.00. Telefone: 
99676-2177
Guará- Telhas de 
aço com 3metros, 
ótimo preço. Telefo-
ne: 3132-1571
Guará- Doces ca-
seiros. Canudos re-
cheados 8unidades 
R$ 6.00, bala baiana 
6unidades R$ 4.00, 
queijadinha 20unida-
des R$ 5.00. Telefo-
ne: 98840-9123
Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo bici-
cleta carga, reforça-
da. Tr.F: 99207-4300
Pinda – Vendo má-
quina de lavar GE 
– 15kg. Tr.F: 99165-
0595
Pinda – Vendo bar-
raca de feira – semi 
nova. Tr.F: 99763-
1562
Pinda – Vendo trailer 
3x2 preto semi novo, 
documentado, em-
placado, parcela no 
cartão em 5x. Tr.F: 
99118-7788 
Pinda – Vendo bici-
cleta elétrica – c/nota 
fiscal. Tr.F: 98299-
1607
Pinda – Alugo mesas 

Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conserto 
de fogão e desen-
tupimento de fornos 
e bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850

Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone:  98232-

1250

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
G u a r á -  V e n d o 
F4000, ano 2004. 
Valor R$ 25.000,00. 
Carroceria de madei-
ra. Telefone: 99613-
8955
Guará- Vendo Honda 
fit, 1.4 lx, ano 2010, 
completo. Valor: R$ 
29.300,00. Telefone: 
3105-3814
Moto
U b a t u b a -  V e n -
d o  m o t o  H o n d a 
CBR250, ano 2012, 
7.000km. Telefone: 
99122-9993
Guará- Vendo uma 
moto Bros, ano 2013, 
único dono, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3126-3514
Guará- Vendo Fazer 
250, 6.000,00. Tele-
fone: 99627-5057
Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Mon-
za Classic 2.0 ano 
96 – G – Tr.F: 99150-
5037
Pinda – Vendo mini 
moto. Tr.F: 99209-
7098
Pinda – Vendo Logus 
1.8 ano 93 – A – doc.
ok. Tr.F: 99150-2759
Pinda – Vendo Escort 
ano 96 – G – Doc.ok. 
Tr.F: 99217-6665
Pinda – Vendo Uno 
ano 91 – 4 pneus 
novos, suspensão 
nova. R$ 2.000,00. 
Tr.F: 99772-7601
Pinda – Vendo moto 
Titan mix 150, partida 
elétrica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002

Pinda – Vendo Bros 
ES 150 partida elé-
trica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Titan 
Sport 150 completa 
ano 2006 – R$ 4.600.
Tr.F: 99192-4002
Pinda – Vendo Linea 
ano 2010 completo – 
prata – doc. Ok. Tr.F: 
97410-7752
Pinda – Vendo Stra-
da Adv 1.8 – 8 v – ano 
2007 completa. Tr.F: 
99165-5858
Pinda – Vendo Fan 
ESDI 150 – completa 
ano 2014 – R$ 6.990. 
Tr.F: 99192-4002

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
Frees t y le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. Tr. 
F: 988869-2025 – 
Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 

99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
V E N D O  C l a s s i c 
LS 11 completo – 4 
pneus novos/óleo/fil-
tro. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-
to – kit multimídia 
– pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Astra GL 
ano 99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-
co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo – 
doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 441/19-SUP; 
7046/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de blocos de anotações com caneta, para o Projeto 
Fehidro, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, para contratação da 
seguinte empresa:
ECOLOGICPACK CONFECÇÃO E COMÉRCIO 
EIRELI CNPJ Nº: 11.178.164/0001-20

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 79/19 PROC. Nº 457/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, 
do tipo maior oferta por item, cujo objeto é Ata de 
Registro de preços para aquisição de material de 
consumo para o Centro de Esterilização Animal pelo 
período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min do 
dia 04 de Setembro de 2019, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão  Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 80/19 PROC. Nº 459/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de material de limpeza para 
diversas secretarias, pelo período de 12 (doze) meses, 
a realizar-se às 09h30min do dia 09 de Setembro de 
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 78/19 PROC. Nº 456/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo 
maior oferta por item, cujo objeto é Ata de Registro de 
Preço para Aquisição Parcelada de Pó de Café para 
diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses, 
a realizar-se às 09h30min do dia 03 de Setembro de 
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.
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