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Prefeito é alvo de apontamentos após contratar sem licitação empresa com mais de 170 acusações

Vereadores voltam a salvar Edson Mota 
em processo de cassação em Cachoeira

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Os vereadores de Cachoei-
ra Paulista rejeitaram mais 
um pedido de investigação 
sobre denúncia contra o 
prefeito Edson Mota (PR). 
A votação, que teve apenas 
três parlamentares favorá-
veis, nove contrários e uma 

abstenção, livrou o chefe do 
Executivo de responder por 
processo de cassação.

A Câmara recebeu no últi-
mo dia 21 um novo pedido 
de cassação. A acusação, 
apresentada pelo morador 
Marcelo José Villela Pinto, se 
baseou no contrato firmado 
em 2017 com o escritório 
Gradim Sociedade Individual 
de Advocacia, antes conheci-

do como Castellucci e Figuei-
redo Advogados Associados.

Os parlamentares con-
trários ao recebimento do 
pedido de cassação foram 
Agenor do Todico (PSDB); Al-
deci Baianinho (PSC); Breno 
Anaya (PSC); Dimas Barbosa 
(PTB); Nenê do São João 
(PSB); Carlinhos da Saúde 
(PSD); Mariza Hummel (PP); 
Max Barros (DEM) e Vica Li-

gabo (PTB). O vereador Tião 
do Marly (PR) se absteve, e os 
contrários foram Professor 
Danilo (PROS), Dadá Diogo 
(PODE) e Thales Satim (PSC).

Na sessão, os vereado-
res debateram, defenderam 
Mota e comemoraram o 
resultado final para repro-
vação. Os parlamentares da 
base criticaram o  antecessor 
João Luiz Ramos (PT), que 
governou a cidade entre 
2013 e 2016, e afrontaram 
a oposição. “Quanto pior a 
Prefeitura se encontra, para 
oposição é melhor. A oposi-
ção, na qual se encontra a 
vereadora Dadá, nunca quis 
o bem da cidade. A senhora 
Dadá foi vice-prefeita do ex-
-prefeito João Luiz, e vocês 
(governo) acabaram com a 
cidade. O mais engraçado é 
que tudo se podia com vocês, 
agora com Edson Mota (PR) 
tudo é denunciado”, afrontou 
o vereador da base, Barros.

A vereadora rebateu a crí-
tica. “Eu sou fiscal e me elegi 
vereadora para fiscalizar. Fui 
vice-prefeita do João Luiz, ele 
é uma excelente pessoa, mas 
deixou nas mãos de outras 
pessoas. Como tinha vários 
vereadores (de hoje) na Casa 
(na época), porque não afas-
tou e cassou o mandato do 
ex-prefeito?”

Ataques – Na tribuna, o 
vereador Max Barros partiu 
para o ataque, na tentativa 
de desqualificar o autor da 
denúncia. Ele apresentou 

uma gravação em áudio 
que supostamente seria do 
denunciante, extorquindo o 
prefeito. “Estou precisando 
urgentemente de ajuda. Eu 
separei da minha esposa, 
estou com dificuldade finan-
ceira. Estou devendo três 
meses de aluguel, conta de 
água, luz. Quero saber se o 
Edson pode me ajudar nessa 
parte, porque eu não sabia a 
repercussão desse documen-
to que eu fui assinar, nem 
sabia o que estava assinan-
do. O Juliano Vieira pediu 
pra eu mandar e eu peguei 
com o José Mauro (esposo 
da vereadora Dadá), só que 
eu acho que quem montou 
não foi o José Mauro, ele 
pediu para outro advogado. 
Eu acredito que foi o Aloísio 
Vieira que fez isso aí. Pelo 
amor de Deus, pede para 
o Edson Mota me ajudar 
(trecho extraído do áudio)”.

Segundo o vereador Bre-
no Anaya, o denunciante 
tentou fazer a mesma coisa 
que fizeram no governo 
do ex-prefeito João Luiz: 
chantagear para conseguir 
dinheiro. “Hoje é o dia que 
eu fiquei mais pasmo nessa 
Câmara, sem palavras. O que 
já me causou estranheza é 
que quando chega algo polê-
mico na Câmara, geralmente 
chega na segunda-feira às 
17h59 para causar um es-
tardalhaço na terça-feira e a 
noite ser votado na sessão. 
Essa não, essa já chegou 

na quarta-feira, e agora nós 
entendemos porque, para 
dar tempo de extorquir o 
prefeito, para tentar fazer o 
que fizeram com o ex-prefei-
to João Luiz. O denunciante 
nem veio na Câmara, eu 
tenho dó dele, foi usado e 
agora a gente percebe”. 

A reportagem do Jornal 
Atos procurou o pecuarista 
e ex-vereador de Cachoeira 
Paulista e Silveiras, Juliano 
Vieira, e o ex-prefeito Aloísio 
Vieira, citados por Max Bar-
ros, para um posicionamento 
sobre o caso. O ex-vereador 
negou participação na de-
núncia. “Não temos nada a 
ver com este problema. O 
denunciante é nosso conhe-
cido, mas não fomos nós 
que fizemos a denúncia. Não 
temos este hábito de pedir 
para alguém fazer alguma 
denúncia com o prefeito de 
Cachoeira. Lamento muito o 
uso de meu nome”.

Aloisio Vieira não foi en-
contrado até o fechamento 
desta edição. De acordo com 
Juliano Vieira, que é sobri-
nho do ex-prefeito, ele está 
numa viagem a Porto Alegre, 
onde participa de uma feira 
agropecuária.

Juliano Vieira criticou a 
postura da base sobre o pe-
dido de cassação de Mota. 
“Lamento uma denúncia tão 
cheia de verdade, com porte 
jurídico para poder cassar 
o prefeito, terminar desta 
maneira”.

Prefeito Edson Mota, salvo de cassação por 9 votos a 3 na última terça-feira em Cachoeira Paulista
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Com 14 comissionados considerados inconstitucionais e gastos de R$ 70 mil mensais, presidente não descarta processo

Após ordem judicial, Câmara de Cruzeiro sinaliza concurso

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro sina-
lizou a abertura de concurso 
público para o preenchimento 
de vagas atualmente ocupadas 
por funcionários comissiona-
dos (cargos de confiança). A 
medida será tomada após estu-
dos estruturais e apresentação 
de um projeto de reestrutura-
ção de cargos na Casa. 

A matéria deve ser apresen-
tada até o fim de setembro, 
quando termina o prazo dado 
pela Justiça para que a Câma-
ra tome providência quanto 
a essas funções, que foram 
consideradas inconstitucionais 
pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça 
de São Paulo). 

O presidente da Casa, Mário 
Notharangeli (SD), confirmou 
que desde dezembro de 2018 
realiza um estudo técnico ad-
ministrativo para apresentar 
um projeto de restruturação 
de cargos para abertura de 

concurso público. 
“Desde dezembro do ano 

passado estamos estudando 
o projeto para reestruturar a 
Câmara, atendendo observa-
ção até mesmo do Tribunal de 
Contas, e provavelmente até o 
final de setembro votaremos 
esse projeto para determinar 
a restruturação da Câmara”, 
contou Notharangeli, que afir-
mou ainda que “com certeza, 
vai ter concurso, mas para 
isso precisamos desse projeto 
aprovado em plenário”. 

Decisão judicial – Em junho 
deste ano, o Tribunal de Justi-
ça atendeu solicitação da Pro-
motoria, que ingressou com 
uma ação direta de inconsti-
tucionalidade, questionando 
a legalidade das funções de 
assessor de gabinete de ve-
reador 2, assessor técnico da 
presidência, assessor funcio-
nal auxiliar 1, assessor fun-
cional auxiliar 2, procurador 
chefe, consultor jurídico para 
assuntos legislativos e admi-

nistrativos, e ouvidor. Nenhum 
desses cargos são preenchidos 
por concurso público. Todos 
eles são ocupados por fun-
cionários indicados pelos pró-
prios vereadores. Somente os 
cargos que foram declarados 
inconstitucionais na decisão 
do Tribunal de Justiça trazem 
custos de aproximadamente 
R$ 70 mil mensais para os 
cofres públicos.

À época, o jurídico da Câma-
ra emitiu comunicado dando a 
entender que a solução seria 
apenas alterar as nomenclatu-
ras e adequar os cargos com 
os nomes específicos, o que é 
chamado, segundo a nota, de 
modulação.

A informação foi rebatida 
pelo próprio Ministério Pú-
blico, que no final de julho, 
enviou solicitação de infor-
mações para Câmara afim 
de conhecer as medidas que 
estão sendo tomadas. Na mes-
ma notificação, o MP frisou 
que a “renomenclatura” dos 

cargos para manutenção de 
comissionados constituí em 
nova burla à decisão de in-
constitucionalidade apontada 
pela Justiça.

O presidente da Câmara 
reforçou que não será essa 
a ação tomada pela Casa, e 
que o projeto para abertura 
de concurso público atende 
justamente as recomendações 
do Ministério Público. “Se fosse 
só mudar a nomenclatura, não 
seria necessário o estudo de 
readequação”.

De acordo com os dados do 
Portal da Transparência, o 
cargo de assessor de gabinete 
de vereador 2 tem salário em 
torno de R$ 3,5 mil. Todos os 
nove parlamentares possuem 
uma pessoa indicada ocupan-
do a vaga.

O Portal da Transparência 
da Câmara de Cruzeiro aponta 
que entre as demais vagas, o 
procurador chefe, tem um dos 
salários mais altos da Casa, 
chegando a R$ 14 mil.O presidente da Câmara, Mário Notharangeli; prazo para adequação
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Câmara de Cachoeira – cujos 
vereadores da base governistas, no 
afã de proteger e blindar sua 'galinha 
de ovos de ouro' de um pedido de 
cassação formulado por um morador 
devidamente qualificado em suas ale-
gações, valorizam aspectos  pessoais 
do denunciante para desviar o foco 
do 'crime' cometido pelo prefeito 
em questão. Além do vocabulário 
chulo – nato de quem mal frequentou 
o ensino fundamental, até os colegas 
do plenário que ousaram a admitir a 
necessidade de investigação por parte 
do Legislativo foram agredidos pelo 
simples fato de não concordarem 
com a 'turma da mala'. Por 9 votos a 
3, a denúncia foi rejeitada na sessão  
de Câmara desta semana.

O Codivap – pela iniciativa de 
promover um encontro dos prefeitos 
da RMVale com o ministro  da Ci-
ência e Tecnologia, Marcos Pontes, 
nesta semana, em sua sede na cidade 
de Taubaté. Na oportunidade os pre-
feitos reunidos sob a coordenação do 
presidente Délcio Sato (prefeito de 
Ubatuba), foram informados sobre 
os avanços do governo no desen-
volvimento e assinaram inúmeros 
convênios objetivando benefícios aos 
seus municípios. As representações 
do Senado, Congresso e Assembleia 
Legislativa – senador Major Olímpio, 
deputados Letícia Aguiar, Sergio 
Victor e do coronel Tadeu – deram o 
tom integração política do Vale com 
os poderes.

Bastidores da Política
Manobra de risco

Ouve-se pelas rodas políticas 
mais renomadas de Guará que se 
Marcus Soliva insistir em migrar 
para o PSDB, a tucanada local 
promete ‘naufragar o barco’ só pra 
ele perder a eleição. Por outro lado, 
muitos sabem que a insistência em 
atrair o prefeito da Terra de Frei Gal-
vão para o ‘ninho tucano’ vem do 
gabinete do João Agripino, o Doria...

Um por mês
Se depender da oposição, a de-

fesa jurídica do prefeito Isael Do-
mingues vai ter muito trabalho até a 
eleição do ano que vem. Segundo a 
‘rádio peão’, o vereador Rafael Goffi 
pretende propor uma CEI por mês na 
Câmara de Pinda, como estratégia 
eleitoral.

Tudo pelo social
Rola pelas esquinas de Cacho-

eira que os vereadores governistas 
comemoraram o pedido de cassação 
do prefeito, muito mais que a própria 
oposição. Motivo: é que a cada ‘BO’ 
deste contra Edson Nota que aparece 
na Câmara, o relacionamento entre 
o gabinete e os vereadores da base 
são fortalecidos com agrado$ e mai$ 
agrado$...

Por conta do inesperado
É voz corrente em Guará que 

o presidente da Câmara de Guará, 
Marcelo Coutinho – o Celão, ficou 
estarrecido ao tomar conhecimento 
de uma sentença trabalhista (que 
remonta ao período de 2005 na 
Justiça) que poderá comprometer 
cerca de R$ 1 milhão do seu orça-
mento somente este ano. Numa fase 
em que a mudança de endereço da 
sede do Legislativo e a economia 
do duodécimo é palavra de ordem 
de Celão para fechar o ano, por esta 
‘ninguém’ não esperava, exceto 
os funcionários que deixaram de 
receber alguns dividendos desde 
‘algumas presidências atrás...’

Favas contadas
Circula pelos corredores da 

municipalidade de Lorena que a 
possibilidade de Marietta Bartelega 
continuar no posto de vice numa 
eventual aliança governista para 
sucessão de Fábio Marcondes não 
estaria descartada, dependendo do 
candidato. Falam ainda que Bartele-
ga, que já havia desistido da hipótese 
de concorrer ao Executivo, talvez 
não resistirá um pedido do prefeito 
para continuar vice, e no relevante 
trabalho que vem desenvolvendo 
na geração de renda à população, 
através do Fundo Social.

Emprego & segurança
Após Lorena conquistar a estabi-

lidade econômica na administração 
pública, bem como a restruturação 
da infraestrutura da Prefeitura, em 
atenção a moralização da cidade, os 
moradores pedem agora – segundo 
consulta popular – além da manu-
tenção do que foi conquistado e 
recuperado, empregos e segurança. 
Isto está levando o prefeito Fábio 
Marcondes a pensar num sucessor 
que dê sequência a este trabalho.

Final da novela
Considerada por especialistas em 

segurança como uma forte aliada no 
combate à criminalidade, a “Ativi-
dade Delegada” será retomada em 
Pinda a partir de setembro. Após 
esforços do prefeito Isael Domin-
gues junto ao Governo do Estado 
desde outubro de 2018, o município 
terá até 25 policiais militares a mais 
do que o efetivo atual da corporação 
zelando pela segurança da popula-
ção. A retomada do programa reflete 
também aos moradores do distrito 
de Moreira César, onde vários opo-
sitores de Isael que apostavam no 

pior ainda não encontraram nenhum 
ponto sobre o tema para eventuais 
críticas. Pelo menos por enquanto... 

Ponte aérea
Pelo jeito o vereador Fabrício 

da Aeronáutica pegou gosto em 
frequentar a Capital Federal. Dis-
seram que esta semana ele agendou 
voo mais uma vez para Brasília 
– a segunda em menos de 30 dias 
– levando a especulação política 
a conjecturar o que tão especial 
o homem tem que resolver; se é 
assunto de interesse do município 
ou apenas articulação partidária, 
leia-se o comando do PMB. Ah! 
Tem gente consultando o Portal da 
Transparência para verificar o quan-
to a Câmara de Guará está gastando 
com passagens aéreas...

Perguntar não ofende
Por que será que o prefeito de 

Cachoeira se faz ausente em pratica-
mente todos eventos que envolvem 
autoridades do alto escalão dos 
governos federal e estadual, princi-
palmente quando a presença física 
pode render projetos e recursos inte-
ressantes aos municípios, a exemplo 
do último promovido pela Codivap? 
Falta de interesse ou...???

E por falar em Codivap
A participação do ministro de 

Ciência e Tecnologia Marcos Pontes 
no encontro do Consórcio desta se-
mana, rendeu recursos e convênios à 
vários municípios, reforçou o norral 
do prefeito Délcio Sato (PSD) no 

comando do órgão que representa 
os municípios do Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e Litoral Nor-
te. Parece que uma leve sensação 
de ‘dores de cotovelos’ foi sentida 
numa minoria que ‘torce' e apostava 
na ‘falência’ do Codivap frente à 
criação da Região Metropolitana...

Tapete preto
Para o alívio de moradores e 

turistas de Ubatuba, o prefeito Dé-
lcio Sato (PSD) anunciou na última 
quinta-feira a realização de uma 
mega obra de pavimentação que 
contemplará 122 vias da cidade a 
partir de setembro. Com um inves-
timento superior a R$ 20 milhões, o 
serviço consistirá no asfaltamento, 
recapeamento e bloqueamento dos 
trechos. Além de mais segurança 
aos motoristas e motociclistas, a 
mega obra busca garantir avanços 
no setor da mobilidade urbana. A 
iniciativa de Sato foi elogiada pelas 
famílias e comerciantes, que há 
mais de uma década cobravam do 
poder público uma solução para a 
deterioração das principais vias do 
município.

Vitrine 2020
Aos poucos Lorena vai conhe-

cendo seus novos postulantes ao 
próximo Legislativo, num momento 
em que as pesquisas com viés de 

seriedade indi-
cam a tendência 
dos eleitores em 
renovar a Casa 
de Leis. Quem 
está analisando 
o campo parti-
dário para dar 
sua parcela de 
colaboração é o 

cirurgião Rogério Diniz, que numa 
visão futura, pode pertencer ao 
grupo que busca mais a ideologia 
de cidade que o profissionalismo na 
política. Em outras palavras, aqueles 

que buscam o cargo para ganhar 
dinheiro, que hoje se vê na função. 
Rogério deve seguir o exemplo de 
seu pai, o saudoso Antônio Diniz, 
que já foi vereador em um perí-
odo que se exercia a função com 
comprometimento e por interesses 
pessoais.

Jogada de mestre-cuca
Com o objetivo de oferecer 

melhor estrutura aos comerciantes 
de Pinda que atuam na Praça da 
Bíblia, o prefeito Isael Domingues 
(PR) ordenou a realização de obras 
de modernização no local. Principal 
ponto gastronômico da cidade, a 
Praça da Bíblia até o fim de outubro 
receberá a implantação de novos 
pisos, sistema de iluminação, ban-
cos, lixeiras, decoração e portão 
de acesso. O investimento da obra 
supera R$ 225 mil e vai contar com 
um sistema de caixa de utilidades, 
garantindo aos estabelecimentos 
comerciais o fornecimento de água, 
energia elétrica e rede de esgoto. A 
notícia foi comemorada pelos em-
presários que já projetam aumentar 
consideravelmente suas vendas, já 
que o local estará mais estruturado 
e atrativo para receber os clientes. 

Outra realidade
E a “Lua de mel” entre a po-

pulação de Silveiras e o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB) parece 
não ter fim. Para a satisfação dos 
moradores, o chefe do Executivo 
se reuniu na última semana com o 

ministro da Ciência e Tecnologia, 
Marcos Pontes, em Taubaté, para a 
assinatura do convênio do progra-
ma "Computadores para Inclusão”. 
Através do convênio, o Governo 
Federal disponibilizará diversos 
computadores para que a Prefeitura 
promova cursos de formação pro-
fissionalizante aos jovens em face 
de formação social. Para a classe 
política, indiscutivelmente sinal de 
apoio estadual e federal que mostra 
o município bem diferente do que o 
‘Casal Mota’ deixou.   

Caso de polícia
Por obra e graça do vereador 

Carlos de Moura – o Magrão (PR), 
a última sessão legislativa virou 
‘Caso de polícia’. Alegando que 
foi ameaçado no plenário pelo 
presidente da Associação dos Mo-
radores do Mombaça, Dito Bala, 
o parlamentar acionou uma força 
policial que disponibilizou diver-
sas viaturas para o local. Ao som 
de várias testemunhas, Dito jus-
tificou que apenas queria mostrar 
um documento comprovando que 
não possui antecedentes criminais, 
contradizendo várias acusações 
de Magrão. Quem acompanhou o 
desfecho pelas redes sociais, logo 
viu que a cotação de Dito Bala está 
em alta em detrimento da postura 
de Magrão. Ah! Lembraram que 
na semana passada, o entrevero de 
Moura foi com o vereador Ronaldo 
Pipas. Se o que dizem no Mercadão 
for realidade, os eleitores podem dar 
‘linha na pipa’ de ambos.

O que muitos querem saber
Se na queda de braços entre o 

prefeito Marcus Soliva e o presi-
dente do Sindicato dos Servidores 
de Guará, valendo a aprovação do 
projeto de banco horas, quem ven-
cerá na Câmara? Com a palavra os 
senhores vereadores...

Rogério Diniz

Guilherme e Marcos Pontes

Projeto do Executivo é a segunda 
tentativa de Soliva em criar sistema

Vereadores votam 
banco de horas 
para servidores 
em Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá 

Os vereadores de Guaratinguetá 
votam na próxima terça-feira a 
criação do sistema de banco de 
horas, para compensar as horas 
extras de trabalho de servidores 
da Prefeitura. O Executivo enca-
minhou o projeto de lei à Casa há 
vinte dias. O documento passou 
pela primeira votação na última 
quinta-feira e terá sua definição na 
próxima sessão.

A medida é a segunda do Exe-
cutivo para assegurar o banco de 
horas para servidores da Prefeitura. 
No ano passado, o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) publicou um decreto 
para implantar o sistema. Na mes-
ma época, o Sisemug (Sindicato dos 
Servidores Municipais) entrou com 
uma ação na Justiça do Trabalho 
contra a medida. O Tribunal de 
Justiça do Trabalho de Campinas 
ainda vai definir sobre o caso.

Na última sessão, o primeiro 
vice-presidente da Casa, Marcos 
Evangelista (PSDB), afirmou que 
a justificativa do Executivo pela 
elaboração do PL é para dar fôlego 
aos cofres públicos. Evangelista é 
presidente da Comissão de Finanças 
da Casa e confirmou que o projeto 
de lei deu entrada há aproximada-
mente vinte dias.

“Esse projeto tem a conotação 
de reduzir o impacto da folha de 
pagamento com relação a horas ex-
tras, instituindo o banco de horas. 
É um projeto mais polêmico e que 
dá mais discussão. Não temos ainda 
um perfil de voto de cada vereador. 
Com certeza haverá mais discussão 
sobre esse projeto e a votação deve 
ser apertada”, afirmou o tucano.

De olho – O presidente do Si-
semug, José Eduardo Ayres encami-
nhou um documento ao presidente 
da Casa, reforçando que a classe 
de trabalhadores da Prefeitura é 
contra a implantação do sistema de 
banco de horas. Ayres afirmou que 
tem pelo vinte motoristas com ho-
ras extras feitas em excesso e que 
não receberam o pagamento pelo 
trabalho ou tiveram horas abatidas.

“A gente espera que a Câmara 
rejeite esse projeto, por enten-
der que não atende a vontade do 
trabalhador, irá prejudicar três 
mil trabalhadores. Se a Câmara 
aprovar, vai autorizar o prefeito 
a fazer o banco de horas, coisa 
que nós vamos entrar na Justiça 
do Trabalho, para alegar se isso é 
constitucional ou não”.

Em nota, a Prefeitura de Guara-
tinguetá destacou que "o objetivo 
deste projeto é a regulamentando 
do banco de horas, em decorrência 
de orientação de assessoria jurídica 
da Prefeitura".

Prefeito Marcus Soliva em conversa com vereadores Tia Cleusa e Márcio Almeida

Fotos: Leandro Oliveira
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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 

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

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 desentu-
pimento de fornos e 
bocas de fogão. Te-

lefone: 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-

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
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ELEIÇÕES SINDICAIS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
A Diretoria Colegiada Plena do SINTUSP – Sindicato dos Trabalhadores da 
Universidade de São Paulo, de acordo com o artigo 90 e seguintes do Estatuto 
Social do Sindicato, pelo presente Edital, faz saber que nos dias 27 e 28 de 
novembro de 2019, no horário das 7:00 horas (sete horas) às 20:00 horas (vinte 
horas), no Hospital Universitário do Campus USP/São Paulo e Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Crânio Faciais no Campus USP/Bauru e no horário 
das 8:00 horas (oito horas) às 20:00 horas (vinte horas) nas unidades de ensino 
e demais órgãos da USP, será realizada neste SINDICATO a eleição para 
renovação da Diretoria Colegiada Plena, nos termos do artigo 90 e ss. do 
Estatuto Social. A votação será realizada em urnas instaladas na Sede do 
Sindicato e nas unidades dos diversos Campi da USP que vierem a ser 
estabelecidos pela Comissão Eleitoral como local de votação. As inscrições das 
CHAPAS concorrentes ao pleito, nos termos do artigo 94 do Estatuto, ocorrerá 
no período de 30 (trinta) dias após a publicação do presente Edital, ou seja, até 
o dia 03 de outubro de 2019 (quinta feira), na Sede do SINTUSP, localizada na 
Avenida Prof. Almeida Prado, nº. 1362, Cidade Universitária, Butantã, São 
Paulo/SP. O requerimento de registro da CHAPA deverá conter o nome da 
Chapa, nome completo de cada um dos integrantes, seus respectivos números 
funcionais, RG e identificação do Campus e unidades em que estão lotados, 
obedecendo ainda o disposto nos artigos 91, 92, 93 e 95 do Estatuto do 
Sindicato. A Secretaria Eleitoral funcionará na sede do SINTUSP no período 
das 8:00 horas (oito horas) às 18:00 horas (dezoito horas), de segunda a sexta-
feira, e receberá mediante protocolo de requerimento, as inscrições das chapas, 
que deverão ser entregues em 2 (duas) vias. Nos termos dos artigos 90, 91, 92, 
93, 94, 95 do ESTATUTO SOCIAL, a Eleição Majoritária obedecerá ao critério 
da maioria dos votos válidos entre as chapas concorrentes, garantindo-se à 
Chapa que obtiver a maioria desses votos, o direito à posse para gestão trienal 
referente ao período 2020/2022. A Diretoria eleita tomará posse no dia 02 de 
janeiro de 2020 (quinta-feira). Ainda fica convocada, através do presente 
EDITAL, a ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS, nos termos do artigo 96 
do ESTATUTO, com finalidade especifica de ELEGER 03 (três) MEMBROS DA 
COMISSÃO ELEITORAL, para o dia 19 de setembro de 2019 (quinta-feira), 
às 12:30 horas (doze horas e trinta minutos), a realizar-se na sede do 
SINTUSP. 
 

São Paulo, 03 de setembro de 2019. 
 

DIRETORIA COLEGIADA PLENA DO SINTUSP 

 
 

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º 001/2019-ICC/CE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DA PISCINA SEMI OLÍMPICA 

 

 

 

O ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE, faz saber que receberá, no período de 11 de 

setembro 2019 até às 10,00 horas, do dia 30 de setembro de 2019, na 

Secretaria do Clube, propostas comerciais observando o MENOR PREÇO 

GLOBAL E MELHOR TÉCNICA para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL 

CONSISTENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DA PISCINA 

SEMI OLÍMPICA DO CLUBE. 

 

O Edital completo, demais especificações, Projetos, Planilhas, Memorial 

Descritivo, Cronograma, serão encaminhados aos interessados via eletrônico. 

 

Guaratinguetá, 02 de setembro de 2019. 

 
 
 
 

ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE 
FRANCISCO SANNINI NETO 

Presidente do Conselho de Administração 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1001297-14.2018.8.26.0028.
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata. Exequente: Spal
Indústria Brasileira de Bebidas S/A. Executado: Mercearia e Padaria Allstar
Ltda, EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001297-
14.2018.8.26.0028. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de
Aparecida, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN BASTOS MUTSCHAEWSKI,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MERCEARIA E PADARIA ALLSTAR
LTDA, CNPJ 05.997.588/0001-13, com endereço à R. Antonio de Oliveira
Portes, 183, Centro, CEP 12525-000, Potim - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Spal Indústria Brasileira
de Bebidas S/A, alegando em síntese: a Exequente ser credora da execu-
tada comprovado por instrumentos de Protesto, notas fiscais, bem como
canhotos de entrega. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 3 (três) dias PAGUE a importância de R$
17.612,55 (dezessete mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco cen-
tavos), valor atualizado até abril de 2019, com juros e correção à época do
pagamento, ou nomeiem bens à penhora, sob pena de serem penhorados,
tantos quanto bastarem para satisfação integral do débito. Assim, para que
chegue ao conhecimento de todos, principalmente a parte executada acima,
foi expedido o presente com prazo de 30 (trinta) dias. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Aparecida, aos 28 de agosto de 2019.

          JORNAL “ ATOS ”
APARECIDA

03 + 04 / 09 / 2019

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS:

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 77/2019 – PROC. 436/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, 
cujo objeto é Registro de preços para a aquisição 
de materiais para limpeza das piscinas do complexo
aquático do Centro Social Urbano - CSU. O Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, por meio deste, na data de 
02/09/2019, fazem a juntada da CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE DO FGTS da empresa APONTUAL 
COMERCIO EIRELI ME, conforme exigido em edital, 
sendo assim HABILITADA  Os autos do processo 
estão à disposição para vistas dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 7166/2019GPRO 
– Processo nº 408/2018 – PP Nº 63/18.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA ESCOLA-CIEE -
CNPJ: 61.600.839/0001-55
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo 
aditivo tem como objetivo a prorrogação da vigência 
do Contrato nº 127/18, decorrente do Processo 
Licitatório nº 408/18, Pregão Presencial nº 63/18, 
firmado em 21 de agosto de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, 
fica prorrogada a vigência contratual por mais 12 
(doze) meses, a partir de 21 de agosto de 2019.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste 
termo aditivo para cobrir as despesas relativas à 
prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) 
meses, é de R$ 13.408,20 (treze mil quatrocentos e 
oito reais e vinte centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor mencionado no 
“caput” será pago em 12 (doze parcelas mensais e 
sucessivas, no valor de R$ 1.117,35 (hum mil cento 
e dezessete reais trinta e cinco centavos), cada 
uma delas, mantendo-se as demais condições de 
pagamento.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo Aditivo será 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 21/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 
Nº 02 – Proc. Nº 7166/2019GPRO – Processo nº 
408/2018 – PP Nº 63/18.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA ESCOLA-CIEE - 
CNPJ: 61.600.839/0001-55
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo na 
cláusula 2.1.7 do contrato original, fica reajustado o 
valor contratual pelo Índice Geral de Preços – IGPM 
da Fundação Getúlio Vargas, no percentual de 6,41% 
(seis vírgula quarenta e um por cento), perfazendo o
montante de R$ 859,44 (oitocentos cinquenta e 
nove reais quarenta e quatro centavos), observado 
o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de assinatura do referido contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: A cláusula 4.1 do contrato 
nº 127/18 passa a vigorar com a seguinte redação:
“4.1 – O valor mensal do contrato é de R$ 1.188,97 
(hum mil cento oitenta e oito reais noventa e sete 
centavos), perfazendo o valor total para 12 (doze) 
meses de R$ 14.267,64 (quatorze mil duzentos 
sessenta e sete reais sessenta e quatro centavos).”
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo será 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 75/2019 – PROC. 431/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto 
é a Aquisição de inseticida e larvicida para controle 
de culex SP, aedes SP e outros, tendo em vista, as 
necessidades da vigilância epidemiológica – setor de 
controle de vetores nas ações de combate a dengue 
e endemias, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E 
AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.983.188/0001-11
Vencedora dos itens: 1, 2, 3.
Valor total de: R$ 84.630,00 (oitenta e quatro mil e 
seiscentos e trinta reais).

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Reabertura

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/19 - PROC. Nº 331/19.
O Município de Lorena-SP torna públ ico a 
Rerratificação dos Anexos I e IV do Edital e a 
Reabertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é 
a aquisição de Câmara de Vacinas (Imunobiológicos) 
de 120L e 280 L para a Secretaria de Saúde e 
Unidades de Saúde, a realizar-se às 09h30min no 
dia 20 de setembro de 2019, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada 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
Nota de Reabertura

PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/19 - PROC. Nº 461/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Reabertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do tipo 
menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de 
limpeza e tratamento de água, para as piscinas do 
complexo aquático do Centro Social Urbano – CSU, 
a realizar-se às 14h00min no dia 17 de setembro de 
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada 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

Tomada de Preços Nº 12/19 PROC. Nº 478/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Tomada de Preços do 
tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação 
d empresa especializada em execução de serviços 
melhoria e ampliação na Iluminação Pública em 
diversas vias do município sendo elas no Bairro da 
Cruz; Parque das Rodovias e Santo Antônio, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de 
obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI 
e anexos, a realizar-se ás 09h30min do dia 19 de 
setembro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada 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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Comissão apura denúncia de omissão em estruturas em Pinda

Câmara abre segunda CEI 
contra Isael em um mês 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Pela segunda vez em agosto 
(terceira no ano), a Câmara 
de Pindamonhangaba abriu 
uma CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) para investigar 
supostas falhas e irregulari-
dades cometidas pela gestão 
do prefeito Isael Domingues 
(PR). Instaurada na última se-
gunda-feira, a nova comissão 
apurará a denúncia de omis-
são do Executivo referente à 
falta de obras de manutenção 
de uma ponte e um viaduto 
do município.

Protocolada pelo vereador 
Rafael Goffi (PSDB), a CEI foi 
aberta após as assinaturas 
dos parlamentares Renato 

Cebola (PV), Roderley Miotto 
(PSDB), Ronaldo Pipas (PR) 
e José Carlos Cal (PTB), que 
assumiu interinamente a vaga 
de Jânio Ardito (PSDB), que 
está de licença médica desde 
a última semana.

De acordo com Goffi, apesar 
de seus alertas desde 2018, 
a atual gestão municipal não 
prestou os devidos cuidados 
na conservação do viaduto da 
avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 
o principal do Centro, e da 
ponte sobre o Rio Paraíba, 
na rodovia Caio Gomes Fi-
gueiredo, já que os trechos 
apresentam diversas racha-
duras e ferragens expostas 
em seus pilares. 

O parlamentar afirmou que 
no início do ano solicitou ao 

Executivo a realização de um 
estudo para avaliar a situa-
ção estrutural dos pontos de 
travessia, sendo em seguida 
informado que o município 
contrataria o órgão estadual 
IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) para o serviço 
em fevereiro. Após não ser 
informado pela Prefeitura 
sobre o resultado da supos-
ta vistoria, Goffi cobrou em 
maio um esclarecimento de 
Isael. “Na época, o Executivo 
comunicou que aguardava 
o relatório do IPT. Devido à 
demora, fui pessoalmente ao 
órgão em São Paulo, onde fui 
informado pela engenheira, 
que esteve em Pinda, de que 
após realizar apenas uma 
visita aos locais, ela encami-

nhou ao prefeito os valores 
orçamentários que o municí-
pio deveria desembolsar para 
custear as vistorias técnicas, 
mas não obteve resposta. Ela 
alertou ainda que a ponte e o 
viaduto precisam de reparos 
emergenciais”. 

O tucano explicou que após 
o apontamento do IPT, cobrou 
novamente no fim de maio 
um posicionamento de Isael 
sobre o caso. Presidida por 
Goffi, a comissão tem como 
membros os vereadores Pro-
fessor Osvaldo (PR) e Renato 
Cebola (PV), sorteados para 
as funções. 

A expectativa é que as oiti-
vas (depoimentos) de mem-
bros da atual gestão munici-
pal sejam iniciadas a partir 

da semana que vem. 
Procurada pela reportagem 

do Jornal Atos, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba infor-
mou que vai colaborar com 
a investigação, fornecendo 
dados e demais informações 
necessárias.

Esta é a segunda CEI aber-
ta contra o Executivo em 
agosto, já que no último dia 
12 a Câmara instaurou uma 
comissão para investigar 
apurar denúncias de falhas e 
irregularidades cometidas na 
organização e aplicação das 
provas do concurso público 
da Prefeitura, realizado no 
último dia 4. Também presi-
dida por Goffi, a expectativa é 
que as oitivas sejam iniciada 
também até o fim do mês. 

A “CEI do Viaduto” será a 
sétima que Isael terá que 
encarar desde que assumiu o 
Executivo, sendo que as qua-
tro primeiras foram arquiva-
das já que os parlamentares 

não conseguiram comprovar 
as irregularidades.

Clima quente – Além da 
abertura de mais uma CEI, 
a última sessão de Câmara 
foi marcada por um novo 
embate entre o vereador 
Carlos Moura, o Magrão (PR), 
e o presidente da Associação 
dos Moradores do Mombaça, 
Benedito José Miranda, o 
Dito Bala. 

Alegando que foi ameaçado 
de agressão pelo morador 
no plenário, o ex-presidente 
da Câmara acionou a Polícia 
Militar.

De acordo com um grupo 
de espectadores da sessão, a 
discussão começou após Dito 
Bala mostrar ao parlamentar 
um documento comprovando 
que não possui antecedentes 
criminais, contradizendo uma 
suposta acusação do vere-
ador. Desde o ano passado 
a dupla rotineiramente se 
desentende no plenário. 

Discussão, em frente a Câmara de Pindamonhangaba, que acabou com a presença da PM; vereador garante ter sofrido ameaça de morador
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Isael volta a encarar comissão de inquérito na Câmara: três em 2019
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