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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 
em compras do seu primei-
ro 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 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-
tes estão compras de peças 
para automóveis (valor de 
R$282.546,97); material 
para manutenção de áre-
as públicas (valor de R$ 

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

Prefeito aguarda ações Ministério 
Público sobre compras em Lorena

17.377,09); material es-
colar para distribuição na 
rede de ensino (valor de R$ 
57.311,12); alimentos (valor 
de R$ 168.633,22); contrata-
ção de serviços de caminhão 
para transporte de entulho 
(valor de R$ 15,4 mil); ma-
deiras para construção (valor 
de R$ 51.286,17); contrata-
ção 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 improbidade admi-
nistrativa contra Marcondes.

Em nota publicada nas 
redes sociais, o prefeito des-
tacou que “...reitero que não 
ocorreu qualquer lesão ao 
patrimônio público, requisito 
imprescindível para viabili-
dade da ação de improbida-
de, mesmo porque todas as 
compras foram precedidas 
de balizamento de preço 
com diversas empresas, e 
consequente apresentação 
do mapeamento, além de 
terem sido entregues à muni-
cipalidade 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 
assumiu o município. “... tam-
bém é sabido por vocês o es-
tado de completo abandono 
que encontrei a Prefeitura, 
sem condições de executar 
as atividades mais rotineiras, 
além da falta de crédito no 

mercado, devido a inadim-
plência dos compromissos 
assumidos, o que ensejou a 
adoção de providências extra-
ordinárias. Assim, no exercí-
cio de 2013, quando assumi 
a gestão municipal, devido 
ao caos que estava instalado, 
encontrei muitas dificuldades 
nos mais variados segmentos, 
especialmente os relaciona-
dos na Educação, Saúde e 
Serviços Municipais. O estado 
deplorável que recebi os bens 

e equipamentos públicos 
exigiu atuações emergen-
ciais para que fosse possível 
atender as necessidades mais 
básicas da população. Assim, 
me vi obrigado a adotar me-
didas de urgência e efetuar 
diversas compras diretas 
para atendimento 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 
responder e esclarecer as 
questões apontadas pelo 
MP. “...Tais fatos serão de-
vidamente esclarecidos 
quando houver a regular 
notificação dos processos e, 
sem dúvidas, todas as ações 
serão julgadas improceden-
tes, 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 
feitas pela Promotoria já 
foram alvo de uma CPI 
(Comissão Parlamentar de 
Inquérito) na Câmara de 
Lorena, em 2017. Em no-
vembro de 2017, a matéria 
“Câmara arquiva CPI contra 
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 para contratação emergencial em Lorena
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Pinda intensifica preservação no Ribeirão Grande
Prefeitura reforça conscientização contra despejo de esgoto; núcleos irregulares não contam com saneamento básico

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Enquanto tenta regularizar 
a situação de 11 núcleos 
habitacionais clandestinos 
no Ribeirão Grande, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
intensificou no último mês 
as ações de preservação do 
córrego que corta o bairro, 
que tem apresentado re-
sultados preocupantes de 
contaminação. Para evitar 
que o problema se agrave, 
o município busca conscien-
tizar a população sobre os 
riscos do despejo irregular 
de esgoto.  

Durante o primeiro semes-

tre do ano, análises da Cetesb 
(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) apon-
taram que as águas do ribei-
rão que dá nome ao bairro 
estavam impróprias para o 
banho devido à alta concen-
tração 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, agen-
tes da secretaria de Meio 

Ambiente elaboraram um 
levantamento das questões 
sanitárias do local. O traba-
lho consistiu na visitação de 
imóveis onde foram averi-
guadas 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 
saneamento básico. “Verifi-
camos que diversas moradias 
contam com fossas inadequa-
das, que estão contribuindo 
para a contaminação dos 
lençóis freáticos daquela 
região. Estamos orientando 
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 
Ribeirão Grande continuarão 
ocorrendo 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 habitacionais 

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 
regulamentação, iniciado em 
2018. Além de análises da to-
pografia do bairro, no último 
dia 24 a pasta realizou uma 
reunião com as famílias no 
Centro Comunitário do Ribei-
rão Grande. No encontro, o 
Executivo distribuiu cartilhas 
informativas, que explicam 
os próximos passos e prazos 
do trabalho de regularização 
da área, previsto para ser 
concluído em até um ano.
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Atos e Fatos
“Estamos condenados 
à civilização. Ou progredimos 
ou desaparecemos”.

Márcio Meirelles Euclides da Cunha

OS TRÊS MOSQUETEIROS

Em entrevista recente o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Dias 
Toffoli, esclarece que a Suprema Cor-
te 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 
conhecida 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 Supremo 
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 legis-
lador e ditador de regras de compor-
tamento social.

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

Diante da situação política atual 
o presidente da República e o pre-
sidente do Supremo não aparentam 
disposição para um poder moderador 
mas, sim, não mostrar a falta de apetite 
para governar e do presidente do Su-
premo 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 bra-
sileiro agia sobre o Poder Legislativo 
pela dissolução da Câmara e suspen-

são dos magistrados.
A indisposição do presidente da 

República em abraçar a reforma da 
previdência; no Senado, a disposição 
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 insatisfa-
ção 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 presi-
dente do Senado, Davi Alcolumbre, 
e o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, salvaram o país de uma crise 
política com a implantação do regi-
me parlamentar e do lado militar a 

tomada do poder. Um dos aliados 
ao presidente chegou a consultar um 
ministro do Supremo sobre a inter-
pretação da Constituição segundo o 
qual o Exército, em caso de necessi-
dade, poderia lançar a mão das tropas 
para garantir a ordem. Meus Deus!

Meu Deus, quantos patriotas 
tentando salvar a nossa pátria!

O presidente Bolsonaro enrosca-
do 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 vereador de Macapá a presidente 
do Senado), um desconhecido políti-
co, 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 políticas, 
mas de seus membros utilizando 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 intrépidos 
mosqueteiros.

Progredimos ou desaparecemos?

"A pátria foi salva pelos 
intrépidos mosqueteiros.

Progredimos ou desparecemos?”

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

Câmara barra pedido de 
Soliva por redução de 
indenizações trabalhistas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Cinco dias após terem apro-
vado a votação da urgência do 
projeto de lei (PL) do Executivo 
que poderia reduzir os valores 
pagos por meio de requisitórios 
em indenizações trabalhistas a 
servidores municipais, os verea-
dores de Guaratinguetá 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 so-
licitava redução dos valores de 
requisitórios pagos por indeniza-
ções trabalhistas a servidores da 
Prefeitura de R$ 8 mil, por cada 
indenização, para R$ 5.839,45. 
A justificativa da Prefeitura pela 
redução era a proximidade do teto 
limite para pagamentos de requi-
sitórios neste ano. Eram previstos 
R$ 6 milhões para essa finalidade 
e, até o momento, já foram pagos 
R$ 4,8 milhões. 

A votação foi realizada sem 
a presença de três vereadores. 
Fabrício Dias (MDB), Márcio Al-

meida (PPS) e Marcos Evangelista 
(PSDB), que tinham compromissos 
políticos fora do Vale do Paraíba. 
Sete participaram da votação. Nei 
Carteiro, Décio Pereira e Tia Cleu-
sa (MDB), Marcelo da Santa Casa 
(PSD), Luizão (PR), Pedro Sannini 
(PTB) e Dr. Werneck (PSB) rejei-
taram 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 município 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, 
sinceramente, o prefeito foi infeliz 
em enviar esse projeto", justificou 
Nei Carteiro. 

Do mesmo partido do prefeito 
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 funcionalismo 
público municipal. Nesse projeto 
haveria um prejuízo financeiro 
para esses funcionários", contou 
o parlamentar.

Outros vereadores da base do 
Executivo também mostraram 
preocupação com a proposta. 
Pedro Sannini afirmou que faltou 
tempo para discutir o projeto. Ele 
foi um dos oito parlamentares que 
votaram a favor da urgência, cinco 
dias antes da votação do PL. “Tem 
alguns projetos que faltam um 
pouco mais de diálogo do Execu-
tivo com o Legislativo, mais uma 
explicação, o porquê da razão, o 
porque precisa 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 Execu-
tivo só pode voltar a encaminhar 
a proposta no próximo ano. Além 
dos R$6 milhões previstos para 
serem investidos com pagamen-
tos de requisitórios neste ano, a 
Prefeitura já empenhou mais de 
R$ 5 milhões para essa finalidade.

Fotos: Leandro Oliveira

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

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 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, banheiro 
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 

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-

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-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda

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 Strada 
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO 
PRODUTO-SÍNTESE DA REVISÃO DA LEI

MUNICIPAL Nº 1.963/1992 (USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DE 
LORENA) A Prefeitura Municipal de Lorena, através do Conselho Municipal 
de Política de Desenvolvimento Urbano (ConCidade Lorena) instituído pela 
Lei Complementar nº 244 de 15 de dezembro de 2016 e constituído pelo 
Decreto Municipal nº 7.146 de 8 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º/II e no art. 40/§4º/I, ambos da 
Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade; CONVOCA todos os 
cidadãos para AUDIÊNCIA PÚBLICA com objetivo de tornar público o 
produto-síntese da revisão da Lei Municipal 1.963 de 24 de fevereiro de 
1992 que dispõe sobre uso e ocupação do solo urbano. Na oportunidade, 
cidadãos, entidades, associações e profissionais da construção civil 
(arquitetos e engenheiros), entre outros, serão ouvidos pelos membros 
do ConCidade Lorena assim como pelos representantes da Secretaria 
Municipal de Obras e Planejamento Urbano. A audiência acontecerá 
na Câmara Municipal de Lorena, que fica à Praça Baronesa de Santa 
Eulália, nº 2, no dia 30 de agosto de 2019 (sexta-feira) com início às 19 
horas com o credenciamento dos participantes, seguido da formação da 
mesa e discussões. O encerramento está previsto para às 21 horas. Para 
mais informações, ligue (12) 3185-3500 ou envie e-mail para concidade@
lorena.sp.gov.br. 
Lorena, SP, 14 de agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019
PROCESSO Nº 052/2019
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material hospitalar para 
a Unidade Mista de Saúde e Postos de Saúde do município, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA 
A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e 
DOCUMENTAÇÃO: 03/09/2019 às 09:00 horas. Optando o licitante em 
não credenciar representante para os atos presenciais, a declaração 
de que cumpre os requisitos de habilitação, a declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes à parte 
devidamente identificados ou avulsos e os envelopes Documentação e 
Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública, até o dia e horário 
aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o 
certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da 
Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras-SP, 20 de agosto de 2019.

GUILHERME CARVALHO DA SILVA 
Prefeito Municipal

 
 

EDITAL N.º 048/2019-ICC/CA - VENDA DIRETA 
TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO 

(Eliminado Compulsoriamente pelo CD em 05/08/2019 – Art.46) 
 

O Presidente do Conselho de Administração biênio 2018/2020 do ITAGUARÁ COUNTRY 
CLUBE, no uso de suas atribuições e em consonância com o disposto nos Artigos 21 e 23 
do Estatuto Social do Clube, torna público o convite aos interessados em adquirir Título 
de Associado Patrimonial, para comparecerem à Secretaria do Clube e conhecerem as 
disposições Estatutárias que disciplinam o assunto, bem como as regras definidas nos 
Processos nºs 2456 e 2506/2019 ICC-CA para aquisição do Título e, se desejarem, 
procederem à inscrição mediante Proposta de Admissão como Associado, nos termos da 
letra “a”, do Artigo 7º e Artigos 10 e 11 do Estatuto Social. 

 
Valor de venda de Título Proprietário a partir de 26/08/2019 

 
REFERÊNCIA R$ OBS.: 

Título Proprietário R$ 4.000,00 (+) *1 
Taxa de Transferência R$ 2.104,80 (+) *2 

 =  
Total R$ 6.104,80      *3 (1+04) 

 
Proposta para pagamento: (após aprovação pelo Conselho Deliberativo em até 30 dias) 
À Vista: R$ 5.104,80 em DINHEIRO ou CHEQUE 
 
À Prazo: R$ 6.104,80 nos CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO: 

                           = 01 parcelas no CARTÃO DE DÉBITO de R$ 2.104,80 + 
                           = 04 parcelas no CARTÃO DE CRÉDITO de R$ 1.000,00 (R$ 4.000,00) 

 
Guaratinguetá, de 19 de agosto de 2019. 

 
 

ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE 
FRANCISCO SANNINI NETO 

PRESIDENTE 
 
*1 Preço de Mercado Inciso A, § 2º, Art. 22 do Estatuto Social. 
*2 Conforme definido na Proposta Orçamentária para o exercício de 2019. 
*3 Lote Especial: 22 Títulos Proprietários. 

RELAÇÃO DE TÍTULOS PROPRIETÁRIOS DISPONÍVEIS PARA VENDA DIRETA: 
ED 040: 000046, 00051, 000108, 000129, 000168, 000222, 

00243,000268,000409,00789,000790,000895,000946, 
001004,001009,001036,001152,001160. 
ED 045: 000476,000722,000801,000885. 
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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

Prefeito de Ubatuba e pescadores debatem 
melhorias para setor com Governo Doria
Ação conta com estatal e grupos ligados ao setor; 
prefeito promete acompanhar debate de perto

Reunião do prefeito Délcio Sato (fundo) com pescadores; debate sobre necessidades do setor é ampliado

Fotos: Divulgação PMU

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 
Ambiente do Estado, Marcos 
Penido.

O encontro abordou temas 
relativos ao zoneamento 
e plano de manejo da APA 
(Área de Proteção Ambien-
tal) Marinha Litoral Norte, 
além da revisão da legisla-
ção estadual e federal para 
o setor pesqueiro. A forma 
de abordagem exercida pela 
Polícia Ambiental, que tem 
resultado na inviabilização 
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 calendá-
rio 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 
totalmente descontextualiza-
da”, destacou o prefeito Sato.

Quem se comprometeu a 
um documento com justifi-
cativa e o conjunto de altera-
ções 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 banca-
da da pesca na Assembleia 
Legislativa de São Paulo na 

busca por mudanças na lei.
O secretário de Infraes-

trutura e Meio Ambiente do 
Estado ficou responsável por 
conversar com o comandan-
te 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 secre-
taria de Pesca e Agricultura 
de Ubatuba, à Praça Treze 
de Maio, nº 200, no Centro, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h30 às 14h30.

Da Redação 
Regional

Os bueiros são fundamen-
tais para o sistema de esco-
amento da água da chuva e 
necessários para se evitar 

enchentes e alagamentos 
nas cidades. É através dessas 
tubulações que as águas plu-
viais seguem destino direto 
aos cursos d’água ou lagos, 
uma vez que, teoricamente, 
trata-se de água limpa. No 

entanto, não é incomum a 
ocorrência de entupimentos 
dessas canaletas provocando 
inúmeros transtornos à po-
pulação, assim como danos 
ambientais. 

Também conhecidos como 

boca de lobo, os bueiros pos-
suem grades para evitar a 
passagem de resíduos sólidos 
grandes. Quando somados 
com areia, terra, folhas de 
árvores ou outra matéria 
orgânica, o escoamento da 
água torna-se ainda mais 
difícil e o risco de entupi-
mentos é potencializado. 
Assim, a limpeza das ruas é 
fundamental para que não 
haja a obstrução das redes 
de água pluviais. 

De modo geral, as cidades 
possuem serviço público de 
limpeza viária, no entanto, 
isso não isenta os moradores 

de fazerem o seu papel na 
manutenção da cidade lim-
pa. Atitudes simples, como 
descartar o lixo em local 
adequado são importantes, 
já que apenas um papel de 
bala, se descartado de for-
ma irregular, contribui na 
obstrução das bocas de lobo.

Além disso, separar os 
resíduos domésticos, colo-
cá-los apenas nos dias certos 
e, sempre que possível, no 
horário próximo das coletas, 
são alternativas ideais para 
evitar que animais rasguem 
os sacos esparramando o 
lixo nas ruas e próximos a 

bueiros. 
De acordo com dados do 

Instituto Trata Brasil, mais 
de 3 milhões de pessoas pos-
suem a prática de descarte 
irregular de lixo na rede de 
esgoto. Fraldas descartáveis, 
absorventes, papel higiênico, 
embalagens plásticas entre 
outros resíduos sólidos, são 
encontrados nas redes cole-
toras dificultando o processo 
de tratamento dos efluentes. 
O óleo de cozinha é outro item 
vilão dessa lista. Além dos 
problemas ambientais, todo 
o material excluso de forma 
irregular prejudica não ape-
nas o escoamento do esgoto, 
como também pode provocar 
extravasamentos dentro das 
próprias residências.

“Uma maneira fácil de 
evitar problemas com obs-
truções na rede coletora de 
esgoto, é não jogar resíduos 
sólidos em pias de cozinha, 
vasos sanitários ou tanques 
de lavagem de roupas, além 
disso usar ralo nas saídas de 
água da casa também ajuda”, 
explica o coordenador da 
Guaratinguetá Saneamento, 
Felipe Parente.

Descarte irregular de resíduos é uma das causas 
mais comuns para o entupimento dos bueiros
Atitudes simples evitam transtornos 
e beneficiam o meio ambiente


