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Com devolução do duodécimo, Prefeito garante obra de quase R$ 400 mil no rio Mandi

Marcondes debate alagamentos 
e cobra maior apoio da Câmara

O sofrimento das famílias 
em ter as casas alagadas na 
Vila Geny durante os perí-
odos de chuvas pode estar 
perto do fim. Pelo menos, 
essa foi a reivindicação dos 
moradores que se reuniram 
com o prefeito Fábio Mar-

condes (sem partido) nesta 
semana. O chefe do Execu-
tivo apresentou um projeto, 
e além de pedir o apoio, 
cobrou o corte de gastos da 
Câmara. A reunião, reali-
zada na Amovige (Associa-
ção dos Moradores da Vila 

Geny), na última quinta-feira, 
contou com a presença de 
moradores do bairro, de 
Marcondes, os secretários 
de Segurança e Gabinete, 
major Carlos Lescura e Galão 
Aquino (respectivamente) e 
do presidente da Câmara, 

Maurinho Fradique (PTB). 
O encontro, agendado após 
representes da Associação 
levarem a demanda sobre 
o transbordamento do rio 
Mandi até a Prefeitura, teve 
o esclarecimento de dúvidas 
pelo prefeito e a apresen-

tação do projeto, estimado 
em R$ 388 mil, para sanar 
os problemas com as chu-
vas. Consta na proposta a 
recuperação da ponte que 
atualmente é utilizada ape-
nas por pedestres,
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Marcondes, que pediu mais apoio

Justiça bloqueia bens de Sato,
acusado de fraude em licitação 

Acusado de cometer supostas 
irregularidades na contratação 
de uma empresa de informáti-
ca, o prefeito de Ubatuba, Délcio 
Sato (PSD), teve seus bens blo-
queados pela Justiça no último 
dia 29. Além do chefe do Exe-
cutivo, outros ex-membros do 
primeiro escalão municipal são 
acusados de participação no 
possível esquema fraudulento 
e de superfaturamento.

Proferida pelo juiz da 2ª Vara 
da Comarca de Ubatuba, Diogo 
Volpe, a decisão atende pedido 
do Ministério Público, que cons-
tatou  supostas fraudes na reali-
zação de um pregão presencial 
(modalidade licitatória) em 
2018, que contratou a empresa 
Prescon Ltda para a prestação 
de serviços de informática e 

de soluções tecnológicas (im-
plantação de softwares). Com 
o valor de R$ 1,638 milhão, o 
contrato levantou suspeitas de 
técnicos do TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) no fim do 
ano passado, que após análise, 
constataram indícios de que a 
Prefeitura contribuiu para o 
direcionamento da licitação, 
beneficiando a Prescon no cer-
tame. A investigação apontou 
também um suposto esquema 
de superfaturamento, já que 
apesar de receber o valor inte-
gral do contrato, a terceirizada 
não executou serviços, como 
o treinamento de servidores 
municipais que utilizariam 
um software para a gestão de 
serviços digitais.
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Câmara aprova e Guará 
cria sua 17ª secretaria

Seis dos 11 vereadores de 
Guaratinguetá votaram pela 
criação da secretaria de Rela-
ções Institucionais e Controle 
Interno. O projeto de lei, en-
caminhado pelo Executivo, foi 
votado em regime de urgência, 
na penúltima sessão de 2019.

Com a nova pasta serão 
extintos os cargos de asses-
sor especial de planejamento 
estratégico e assessor especial 
de políticas públicas e Relações 
Institucionais. Serão criadas 
funções de secretário, subse-

cretário e chefe de gabinete.
Em 2017, quando tomou 

posse, Marcus Soliva (PSB) 
nomeou 15 secretários mu-
nicipais. À época, constava a 
secretaria de Relações Insti-
tucionais, que era chefiada 
por Marciano Valezzi, mas 
acabou extinta. Quase três 
anos depois, a administração 
municipal terá duas novas 
secretarias, com o retorno da 
pasta, que também tratará do 
controle interno.
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Câmara aprova 33 novos cargos 
para Prefeitura de Cruzeiro
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Não 
pagarás...
A Câmara de Potim 

aprovou, na sessão da 
última quarta-feira, o 
projeto que pretende 
isentar as igrejas da 
cidade de pagarem 
IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano). De 
autoria do vereador 
Roberto Rivelino Félix 
de Abreu (PR), a maté-
ria segue agora para 
sanção da prefeita Eri-
ca Soller (PR).
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Igreja Matriz, no Centro de Potim; cidade passa por nova polêmica com projeto que isenta igrejas do IPTU

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Juristas católicos buscam apoio para ação 
contra retirada de estátuas em Aparecida

A União dos Juristas Católi-
cos de São Paulo lançou a cam-
panha "Unidos por Aparecida 
- Monumento 300 anos" por 
um abaixo-assinado para ten-
tar reverter decisão da Justiça 

que pede a retirada de cinco 
estátuas, em espaços públicos 
da cidade, que  homenageiam 
aos 300 anos da devoção à 
Nossa Senhora Aparecida. A 
petição, em âmbito nacional, 

tem apoio da Associação Co-
mercial, Sinhores (Sindicato 
dos Hotéis, Bares e Similares), 
Associação dos Ambulantes e 
moradores.
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba adquiriu na última 
semana três ambulâncias 0 
km para a secretaria de Saúde. 
Além dessas, a Prefeitura deve 
entregar outros quatro veículos 
no início de janeiro de 2020. 
As ambulâncias estão no pátio 
do Transporte da Saúde aguar-
dando emplacamento e seguro, 
antes de serem colocadas em 
uso, o que deve acontecer até 

Cruzeiro discute criação de 
documento para priorizar 
atendimento a autistas

Um projeto de lei que propõe 
a criação da CIA (Carteira de 
Identificação do Autista) entrou 
na pauta da Câmara de Cruzei-
ro, na última segunda-feira. A 
resolução é de autoria do vere-
ador Sandro Felipe (PR), e tem 
como finalidade mapear o nú-
mero de pessoas que possuem 
o TEA (Transtorno de Espectro 
Autista) na cidade. Para o ve-
reador, a falta de informações 
sobre o autismo, assim como o 
reconhecimento daqueles que 
possuem o transtorno, foram 
as motivações do projeto em 
Cruzeiro.

Pinda recebe ambulâncias
para ampliar atendimento

Fotos: Arquivo Pessoal

Passeata pelo TEA em CruzeiroPág. 8

o final de dezembro. Segundo 
a secretária adjunta de Saúde, 
Mariana Freire, a intenção é que 
uma ambulância seja destinada 
para a UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento) de Moreira 
César, e as outras duas fiquem 
a serviço do departamento de 
Transporte, tanto para questões 
internas como para as externas, 
que são a maioria.
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Atos e Fatos
“Abomino as ditaduras de todo 
gênero, militares ou científicas. 
Coroadas ou populares”

Márcio Meirelles Rui Barbosa

O AI – 5 DO POSTO 
IPIRANGA

A dificuldade de se informar 
no país com uma imprensa que 
já foi independente do capital, de 
ideologias, culta, com jornalistas 
de formação. A televisão é para 
esquecer, continua desinformando. 
Como sempre!

A baixa formação dos repórte-
res, a falta de uma interpretação 
dos fatos pelo editor. A impressão 
é que tudo é publicado sem o crivo 
do bom senso.

O presidente Bolsonaro foi apre-
sentado ao Paulo Guedes, empresá-
rio do setor de educação, homem 
do mercado financeiro, professor 
de economia,  liberal, sem vínculo 
partidário, apenas um brasileiro 
que se propôs a dirigir a economia 
do país e o candidato a presidência 
sem nenhum conhecimento, e o que 
fazer na economia, o nomeou. Daí 
o apelido Posto Ipiranga!

Espera-se que um presidente não 
ignore a capacidade de seu ministro 
da economia e não se disponha a 
entender o seu ofício. O país teve 
caso de ministro da fazenda que 
levou o país para o buraco. Vários!

Paulo Guedes montou uma 
competente equipe onde fala mais 
com seus comandados do que 
com o presidente que demonstra 
claramente total desinteresse pelo 
o assunto econômico. O Paulo é 
que sabe..., pergunte a ele..., isso 
é com o Paulo.... Para o ministro 
este é o melhor dos mundos para 
trabalhar, produzir, pois você não 
tem ninguém cobrando resultado e 
dando palpites.

O mundo do ministro Paulo 
Guedes resume ao seu plano de 
governo, introduzindo o liberalismo 
no país de forma leve e descontraí-
da. O mundo do ministro é sua sala 
de trabalho, os relatórios e planilhas 
e o companheirismo e profissiona-
lismo de sua competente equipe de 
trabalho

A sua opinião sobre os movi-
mentos de rua no Chile, Bolívia, 
Equador e a atitude do ex-presi-
dente-presidiário de chamar o povo 
para as ruas contra o governo, ou 
o presidente Bolsonaro, um de-
sabafo que se dá entre amigos e 
companheiros de trabalho: ”olha 
gente se pretendem voltar às ruas, 
quebradeira e pauleira, esses malu-
cos, dentro do governo, vão editar o 
AI-5.” O receio é dele também que 
é um liberal!

Pronto, o estopim para a im-
prensa fazer um barulho infernal 

onde jornalistas de renome se po-
sicionaram de forma ridícula onde 
nenhum membro do governo pode 
falar em AI-5, mas o ex-presiden-
te-presidiário pode falar em tocar 
fogo nas ruas.

Falta a imprensa brasileira leitu-
ra sobre a história política do país. 
O Ato Institucional no.5 foi um 
processo. Releia a história.

Em 9 de abril de1964 foi publi-
cado o Ato Institucional AI-1, que, 
entre outras medidas, legitimava 
o golpe e concedia maior poder 
ao presidente. A partir do AI-1, o 
chefe do Executivo teria condições 
de apresentar emendas constitucio-
nais ao Congresso e aprová-las por 
maioria simples, suspender tem-
porariamente os direitos políticos 
de qualquer cidadão por dez anos 
e decretar estado de sítio. Com as 
eleições de 1965, com forte predo-
minância da oposição nos cargos 
eletivos, o governo militar extingue 

os partidos políticos, até então vi-
gentes, e decreta o AI-2 em 27 de 
outubro de 1965.

O AI -2, reforça a autonomia do 
presidente para decretar a recessão 
do Poder Legislativo, elimina a 
eleições diretas, e cria os dois par-
tidos: Aliança Renovadora Nacio-
nal (Arena), partido do governo, e 
opositor o Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB).

Em fevereiro de 1966, o gover-
no decretou o AI-3, suprimindo as 
eleições diretas para governadores 
dos estados e prefeitos das capitais, 
e ao Congresso Nacional a possibi-
lidade de eleger o presidente.

Em 7 de dezembro de 1966, 
foi lançado o AI-4, que convocava 
deputados e senadores para eleger 
o novo presidente e elaborar uma 
nova Constituição. Aprovada em 
janeiro de 1967, a Carta legitimou 
o Estado autoritário – ou seja, a 
ditadura – e manteve o Poder Legis-
lativo subordinado ao Executivo.

Em dezembro de 1968, o AI-5 
foi decretado e deve ser visto 
como resultado de um processo 
de implantação do autoritarismo 
no Brasil iniciado em 1964 com a 
derrubada de Jango Goulart. Por-
tanto, resultado de um processo que 
visava governar o Brasil de maneira 
autoritária. Como se vê não é com 
um jipe, um cabo e um sargento 
que se fecha o Supremo Tribunal 
Federal e muito menos uma família 
toma o poder.

Será que a imprensa não está 
arquitetando um processo de im-
peachment!

"Será que a imprensa não está 
arquitetando um processo 

de impeachment!”

Bastidores da Política

Rafael Goffi

Ubatuba – O prefeito Délcio 
Sato (PSD), que ficou devendo ex-
plicações convincentes à população 
após receber ordem judicial para 
bloqueio dos seus bens por suspeita 
de fraude em licitação. O fato gerou 
um clima de expectativa na cidade, 
já que a ação envolveu membros do 
primeiro e segundo escalões de seu 
governo, todos envolvidos no polo 
passível da denúncia que investiga 
contratos na ordem de R$ 1,6 milhão 
para serviços de informática.

Lorena – A Câmara Municipal - 
leia-se Mauro Fradique, que sensível à 
situação dos moradores da Vila Geny 
que sofrem com os alagamentos na 
temporada de chuvas, acatou a su-
gestão do prefeito Fábio Marcondes 
em suspender licitações equivalentes 
a R$300 mil, para redimencionar o 
valor à Prefeitura. Com o recurso, 
Marcondes se comprometeu em 
complementá-lo para executar as 
obras necessárias para solucionar o 
problema das constantes enchentes.

O laranja da hora...
A passagem de Renato Cebola 

pela Câmara de Pinda poderá ser 
vinculada na galeria dos 'verea-
dores versáteis', ou seja, aqueles 
que cabem em 
qualquer situa-
ção, desde que 
lhe sejam convi-
nientes - quando 
a oportunidade é 
boa 'para sair na 
foto', estes par-
lamentares par-
ticipam até das 
festas do prefeito, porém, se os 
ventos forem contrários, propõem 
logo abertura de CEI's e denúncias 
no Judiciário. A propósito, qualquer 
semelhança com a investigação 
em curso na Câmara que analisa a 
locação de viaturas para Atividade 
Delegada no município, que foi 
proposta por Cebola, com certeza 
não se trata de mera coincidência. 
É o perfil...

Jogando contra
Seguindo a rotina de sessões 

sonolentas e procrastinadoras, a 
Câmara de Pinda adiou por duas 
semanas consecutivas a votação 
de um projeto do Executivo que 
busca aprovação de permuta de áre-
as. Além de não 
apresen ta rem 
nenhuma pro-
posta relevante, 
os vereadores 
“me la r am”  a 
troca de um ter-
reno municipal 
no bairro Jardim 
Regina com um 
particular na mesma região, porém, 
com metragem superior - de 3.600 
m². No local, a Prefeitura pretende 
a construir uma creche para atender 
o bairro. O adiamento da votação, 
justificado pelo professor Osvaldo 
Negrão por falta de mais detalhes, 
indignou os moradores que aguar-
dam os benefícios propostos pelo 
prefeito Isael Domingues.

Fora da 'casinha'
O vereador Rafael Goffi (PSDB)

virou piada nas rodas políticas de 
Pinda, na última semana, ao apre-
sentar um projeto que sugere a libe-

ração da entrada 
de animais de es-
timação em hos-
pitais. Para os 
críticos, ao invés 
de ideias fora da 
realidade, o par-
lamentar deveria 
se concentrar na 
busca por emen-

das para o setor da saúde e na 
criação de propostas mais “pés no 
chão”. O projeto também causou 
preocupação no pessoal dos jalecos 
brancos, que já temem por antecipa-
ção do que poderá vir pela frente, 
caso o então vereador, de repente, 
consiga subir de posto acima...

O buraco é mais embaixo
Cansadas de diariamente enfren-

tarem transtornos causados pela fal-
ta de pavimentação em seus bairros, 
famílias da Região Sul de Ubatuba 
cobram uma solução do prefeito, 
Délcio Sato (PSD). Além do Araribá 
e Maranduba, moradores do Sertão 
da Quina criticam o “esquecimento” 
de Sato, que durante a campanha 
eleitoral, comprometeu-se a so-
lucionar a falta de calçamento na 
região. Caso o prefeito não tome 
uma atitude, os eleitores da Região 
Sul prometem “esquecerem” seu 
número nas urnas no ano que vem.

Por mar e terra
A insistência do prefeito Délcio 

Sato em instituir neste período elei-
toral a cobrança de taxa para auto-

Renato Cebola

móveis e ônibus que visitar Ubatuba 
foi interpretado pela especulação 
local com uma tentativa de suicídio 
político. A esperança para muitos 

que intencionam 
disputar a elei-
ção alinhados 
com sua cam-
panha é que 'al-
guém' consiga 
convencê-lo do 
risco eminente 
de naufrágio em 
2020. Ah! Por 
falar em naufrá-

gio, a oposição já está espalhando 
no comércio da orla (que teme a 
evasão de turistas) que o próximo 
decreto de Sato será a taxa marítima 
para que navegar em suas águas e 
área para quem sobrevoar a cidade...

O choro das viúvas
A polêmica da criação de uma 

nova secretaria na Prefeitura de 
Guará caiu como assunto principal 
nas rodas políticas da praça. Para 
muitos saudosistas dos prefeitos 
passados, uma oportunidade ex-
cepcional para serem convidados 
a compor o time de Marcus Soliva 
- em alguns dos cargos que abrirão 
na nova pasta. Como isto está fora 
de cogitação, ou seja, não tem acor-
do, eles resolveram mais uma vez 
malhar o 'Judas' fora da temporada. 
Perguntem ao Malvadeza!!!

Mão única
O vereador Luizão da Ração pelo 

jeito não aprendeu, em praticamente 
dois mandatos consecutivos na Câ-
mara de Guará, que na política de 
relacionamentos entre Legislativo 
e Executivo, a 'via' tem que ser de 
'mão dupla'. Quando apenas um lado 
reivindica e 'faz birra', geralmente 
a harmonia se desgasta. E haja 
'cachaça...'

Não convidem pra...
...mesma picanha - o presidente 

da Câmara de Lorena, Mauro Fra-
dique e a secretária de Esporte Vera 
Silva, principalmente se o churras-
queiro for o vereador Fabio Matos e 
o motivo do churrasco seja assuntos 
relacionados ao FADENP...

Tiro ao alvo
A semana foi tensa para pre-

feita Dina Moraes em Aparecida 
- aliás, como todas as semanas 
desde que assumiu o comando 
da Prefeitura. A bucha mais uma 
vez foi por conta do Ministério 
Público exigindo extinção de 44 
cargos de confiança da secretaria 
municipal de Educação. Disseram 
que sem ter o que comemorar, a 
prefeita em exercício enxerga os 
289 dias para conclusão do man-
dato como uma eternidade...

Délcio Sato

Prof Osvaldo

Alegria de um, tristeza...
...de outra - Enquanto a prefeita 

de Aparecida, Dina Moraes, amar-
ga as perdas de mais de 40 cargos 
de confiança, a 35 quilômetros de 
distância, na cidade de Cruzeiro, o 
prefeito Thales Gabriel teve apro-
vada pela Câmara a abertura para 
contratar 33 novos assessores a fim 
de potencializar sua administração. 
Claro que a diferença não é apenas 
a distância, mas o formato. Thales 
vai contratar através de concurso 
público, Dina, perdeu os 44 em 
cargos de confiança...

Caça às bruxas
Como se não bastassem os es-

cândalos de corrupção e a falta 
de investimentos em melhorias, o 
governo municipal de Cachoeira 
iniciou recentemente uma “caça às 
bruxas” contra servidores municipais 
descontentes com a “Motolândia”. 
Na última terça-feira foi a vez do pre-
feito demitir a servidora responsável 
pelas ações de combate à dengue. O 
ato gerou indignação pelas ruas e 
redes sociais, onde moradores o clas-
sificaram como perseguição política, 
já que a funcionária é conhecida por 
seu empenho e profissionalismo.

Projeto especial
Aprovado por unanimidade pela 

Câmara de Cruzeiro, o projeto do ve-
reador Sandro Felipe (SD) que cria a 
carteira de identificação de moradores 
diagnosticados com TEA (Transtorno 
Espectro Autista) foi elogiado pela 
população na última semana. O 
documento, que trará informações 
como o endereço e o contato de fa-
miliares, contribuirá para facilitar a 
identificação de pessoas especiais em 
estabelecimentos públicos e privados, 
garantindo que eles tenham prioridade 
em filas de atendimento e em diversas 
outras situações. 

‘Tem uma pedra...
...no caminho’ – O mercado polí-

tico de Lorena divide opiniões quan-
to a resposta do presidente Maurinho 
Fradique ao apelo do prefeito Fábio 
Marcondes e dos moradores da Vila 
Geny para devolução dos R$ 300 
mil do duodécimo da Câmara, pos-
sibilitando à Prefeitura executar as 
obras de contenção dos alagamentos. 
Tem gente achando que não é ‘bem 
a contadora’ que o presidente tem de 
consultar. Como bem disse o poeta 
Carlos Drummond de Andrade: “tem 
uma pedra no caminho”, no caso, 
‘aquele figura’ que vai empurrar 
muitos ao ostracismo...

Contagem regressíva
De olho no calendário, faltam 301 

dias para as eleições e 389 para o tér-
mino dos atuais mandatos de prefeitos 
e vereadores...

Em festa de jacu, inhambu não entra

Prefeito Fábio Marcondes apresenta projeto do sistema  de águas pluviais 
aos moradores da Via Geny, observado pelo vereador Mauro Fradique

... provérbio 
antigo, mas opor-
tuno para descre-
ver a ‘saia justa’ 
do presidente da 
Câmara de Lore-
na, Mauro Fradi-
que, na reunião 
do prefeito Fábio 
Marcondes com as 
lideranças da Vila 
Geny, ocorrida da 
última quinta-fei-
ra. Em pauta, o 
projeto para construção do sistema de águas pluviais para sanar o problema 
antigo de inundações no bairro. Dificuldade: a falta de verba da Prefeitura para 
obra, uma vez que os recursos que estavam previstos num financiamento do 
Finisa – Caixa Federal, a Câmara procrastinou para não votar. Ironia do destino: 
a presença do vereador que preside o Legislativo, cujo orçamento ultrapassa 
R$9 milhões ao ano. Solução: o apelo do prefeito Fábio Marcondes com os 
moradores do bairro ao presidente Maurinho, para que desista da compra de um 
carro elétrico para carregar os vereadores no valor de R$ 178 mil, e da instala-
ção de um gerador de energia fotovoltaica ao custo de R$ 115 mil – totalizando 
cerca de R$ 300 mil – e devolva este dinheiro aos cofres da Prefeitura, para ser 
revertido na execução da obra.
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Com devolução do duodécimo, Prefeitura garante obra de aproximadamente R$ 400 mil no rio Mandi

Marcondes debate ação contra alagamentos na 
Vila Geny e cobra apoio financeiro da Câmara

Rafaela Lourenço
Lorena

O sofrimento das famílias 
em ter as casas alagadas na 
Vila Geny durante os perí-
odos de chuvas pode estar 
perto do fim. Pelo menos, essa 
foi a reivindicação dos mora-
dores que se reuniram com 
o prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) nesta semana. 
O chefe do Executivo apre-
sentou um projeto, e além de 
pedir o apoio, cobrou o corte 
de gastos da Câmara. 

A reunião, realizada na 
Amovige (Associação dos 
Moradores da Vila Geny), na 
última quinta-feira, contou 
com a presença de moradores 
do bairro, de Marcondes, os 
secretários de Segurança e 
Gabinete, major Carlos Les-
cura e Galão Aquino (respec-
tivamente) e do presidente da 
Câmara, Maurinho Fradique 
(PTB).

O encontro, agendado após 
representes da Associação 
levarem a demanda sobre o 
transbordamento do rio Man-
di até a Prefeitura, teve o es-
clarecimento de dúvidas pelo 
prefeito e a apresentação do 
projeto, estimado em R$ 388 
mil, para sanar os problemas 
com as chuvas. Consta na 
proposta a recuperação da 
ponte que atualmente é uti-
lizada apenas por pedestres, 

o aumento da vazão, ou seja, 
o alargamento da cabeceira 
do rio e a construção de um 
muro de 1,4 metro do nível 
da rua em toda a extensão 
dos 620 metros que passam 
pela Vila Nunes e alcança o 
rio Paraíba.

O serviço será baseado no 
histórico que a Defesa Civil 
possui de sete anos de trans-
bordamentos e medições 
pluviométricas.

Para o administrador de 
empresas, Luciano Marton, 
44 anos, que mora com sua 
família há nove no bairro, a 
expectativa é positiva, após 
anos de espera por algo na 
comunidade. “Fui saber cinco 
anos depois (de comprar a 
casa), quando teve a enchente 
e não estávamos preparados. 
Foram praticamente 30cm de 
água dentro de casa, aí colo-
camos válvula no esgoto para 
água não voltar. Mandei fazer 
três comportas especiais, e 
quando viajamos fazemos 
isso”, salientou.

De acordo com Marcondes, 
o problema é a falta de recur-
so. Atualmente, a Prefeitura 
não possui o investimento 
para arcar com a obra. O 
chefe do Executivo propôs 
a Fradique que seja feita a 
devolução do duodécimo e 
a paralisação de duas licita-
ções: uma na aquisição de 
carro elétrico e outra de pai-
néis de energia fotovoltaica 

para Câmara. “Propus a ele 
que devolva esse dinheiro do 
duodécimo. Como a popula-
ção sabe, a Câmara recebe 
R$9,164 milhões de repasses 
anuais da Prefeitura para a 
manutenção e estrutura. Se 
você dividir isso por 365 
dias, dá em torno de R$ 25 
mil por dia o orçamento da 
Câmara”.

Segundo Marcondes, ape-
nas com a paralisação dos 
dois projetos, o repasse já 
seria de aproximadamente 
R$ 300 mil e a Prefeitura 
completaria o orçamento 
da obra em R$ 100 mil para 
realizá-la.

Em resposta, Maurinho 
se dispôs a analisar a pos-
sibilidade de repasse para 
Prefeitura, inclusive com a 
indicação para o bairro. Ele 
afirmou que se reuniria com 
a contadora da Casa na últi-
ma sexta-feira para chegar 
aos números reais do ano. 
“Sem sombra de dúvidas, 
tenho entendimento que irá 
ser possível custear parte 
desse investimento e será 
uma honra poder ajudar essa 
população do bairro, que há 
muitos anos vem pleiteando 
essa conquista. Faremos um 
ofício indicando que parte 
dessa obra seja feita com a 
devolução da Câmara”.

Sobre as licitações para 
carro elétrico e energia fo-
tovoltaica, Fradique explicou 

que estão na fase de orçamen-
tos. “É uma fase embrionária. 
Não dá pra dizer ainda um 
número, acredito que os dois 
projetos, juntos, na casa dos 
R$ 200 a R$ 250 mil aproxi-
madamente”. 

Para a secretária da Amo-
vige, Maura Moroni de 60 
anos, a espera é de que após 
a reunião, a Câmara possa 
ajudar nas obras com os 
repasses, já que as inunda-

ções ultrapassam os trinta 
anos. “O Fábio (prefeito) está 
sendo receptivo, ele é bem 
direto, nada de ficar fazen-
do política que não resolve 
nada. O Maurinho também 
se comprometeu a ajudar, 
com o dinheiro que tem que 
devolver para a Prefeitura. 
Legal, porque a Prefeitura a 
gente sabe que não tem de 
onde tirar dinheiro”. 

Se o duodécimo for devol-

vido, Marcondes assegurou 
que ao retorno do recesso, 
em cerca de quarenta dias 
o processo licitatório ficaria 
pronto e as obras iniciariam 
por volta de março.

Caso não seja repassado o 
valor, a Prefeitura contará 
com a venda dos 15 imóveis, 
que terá um segundo leilão 
entre os dias 7 e 15 de ja-
neiro, com deságio de 5% do 
valor avaliado por peritos.

Observado por Fradique, o prefeito Fábio Marcondes explica ações contra chuvas, em reunião no Vila Geny

Fotos: Rafaela Lourenço

Biometria tem 
plantão a 12 dias 
do fim do prazo

Da Redação
Região

Com o fim do prazo para a 
realização do cadastramento 
biométrico se aproximando, 
cartórios eleitorais da região 
realizam mais um plantão da 
biometria no fim de semana. 

Os cartórios funcionarão 
neste sábado, das 8h às 13h, e 
abrirão também no domingo, 
das 8h às 14h. Além dos car-
tórios, cidades como Lorena 
e São José dos Campos pos-
suirão postos de atendimento 
em shoppings da cidade, com 
horário diferenciado. A data-
-limite para o cadastramento 
é o próximo dia 19.

Para ser atendido é neces-
sário apresentar documento 
original de identificação, com-
provante de residência recente 
e o título de eleitor. 

Segundo um levantamento 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), cerca de 435 mil 
eleitores da região ainda não 
realizaram o cadastramento 
biométrico nos 29 municí-
pios onde o cadastramento 
é obrigatório para as próxi-
mas eleições. Sem o título de 
eleitor não é possível votar, 
ser empossado em concurso 
público, obter passaporte ou 
CPF, renovar matrícula em 
estabelecimento de ensino 
oficial, obter empréstimos 
em estabelecimentos de cré-
dito mantidos pelo governo, 
participar de concorrência 
pública e praticar qualquer ato 
para o qual se exija quitação 
do serviço militar ou imposto 
de renda.

Câmara aprova e Prefeitura cria 17ª secretaria em Guará
Relações Institucionais e Controle Interno têm missão de auxiliar Executivo em processos administrativos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Seis dos 11 vereadores de 
Guaratinguetá votaram pela 
criação da secretaria de Rela-
ções Institucionais e Controle 
Interno. O projeto de lei enca-
minhado pelo Executivo foi 
votado em regime de urgência, 
na penúltima sessão de 2019.

Com a nova pasta serão 
extintos os cargos de assessor 
especial de planejamento es-
tratégico e assessor especial 
de políticas públicas e Relações 
Institucionais. Serão criadas 
funções de secretário, subse-
cretário e chefe de gabinete.

Em 2017, quando tomou 
posse, Marcus Soliva (PSB) 
nomeou 15 secretários mu-
nicipais. À época, constava a 
secretaria de Relações Institu-
cionais, que era chefiada por 
Marciano Valezzi, mas acabou 
extinta. Quase três anos depois, 
a administração municipal terá 
duas novas secretarias, com o 
retorno da pasta, que também 
tratará do controle interno.

De acordo com o projeto de 
lei, a secretaria será conectada 
à ouvidoria municipal e ao ga-
binete do prefeito. O salário do 
novo secretário será de pouco 

mais de R$ 11,3 mil mensais, 
enquanto o subsecretário e 
chefe de gabinete receberão 
pouco mais de R$ 7 mil e quase 
R$ 4,4 mil, respectivamente. 
Na comparação com as extin-
ções dos cargos de assessores, 
o Executivo pagará pouco mais 
de R$ 7 mil por mês.

Na Câmara, a votação termi-
nou empatada. Fabrício Dias, 
Nei Carteiro, Décio Pereira 
e Tia Cleusa, todos do MDB, 
além de Luizão (PR), votaram 
contra o projeto de lei. Márcio 
Almeida (PPS), Pedro Sannini 
(PTB), João Pita (PSB), Marcos 
Evangelista (PSDB) e Marcelo 
da Santa Casa (PSD) votaram 
a favor. Presidente da Casa, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD) desempatou a favor da 
proposta.

“O impacto da criação dos 
cargos deu em torno de R$ 
360 mil reais por ano, e o 
impacto da extinção dos dois 
cargos deu mais de R$ 200 mil. 
Eu fiz os cálculos, sei que a dife-
rença foi de R$ 87 mil por ano, 
quer dizer, não é gigantesco, 
divide por 12 meses dá R$ 7,2 
mil, R$ 7,3 mil por mês, perfei-
tamente absorvível pela folha 
de pagamento, que está na Lei 
de Responsabilidade Fiscal e 

está em torno de 44%, salvo 
engano, do último relatório que 
recebemos. Não impacta, pelo 
contrário, vai trazer celeridade 
nessas relações que são de 
extrema importância dentro 
de um órgão gestor”, defendeu 
Marcos Evangelista.

Diferente do tucano, que 
votou a favor, Fabrício Dias 
foi contra a criação. “Sou ab-
solutamente contra, pelos 
custos. Uma secretaria nova, 
com novos funcionários, custa 
R$ 360 mil ano aos cofres 
da Prefeitura. Essa, como vai 
aproveitar funcionários que 
já estão ocupando cargos, o 
cálculo é de R$ 80 mil, R$ 90 
mil a mais (ano). De qualquer 
forma é uma despesa a mais 
que no meu entendimento não 
tem cabimento”, justificou.

Executivo – O secretário de 
Administração, Miguel Sam-
paio garantiu que a pasta foi 
criada para otimizar os serviços 
da Prefeitura. “A despesa que 
nós teremos com a criação da 
secretaria gira em torno de 
R$ 92 mil por ano. Mas em 
compensação nós estamos 
revogando a jornada completa 
que alguns servidores comis-
sionados tinham. Teremos 
uma economia de R$ 55 mil 

mensais, mais de R$ 600 mil 
por ano”, afirmou. “Foi uma de-
cisão do prefeito para agilizar 
os serviços e fazer que interna-
mente as coisas públicas fluam 
melhor”, descreveu Sampaio.

A nomeação do novo secre-

tário, subsecretário e chefe de 
Gabinete deve ser feita apenas 
em janeiro. A lei entra em vigor 
em 1 de fevereiro, quando será 
montada a secretaria. Sampaio 
informou que os nomes serão 
anunciados por Soliva.

O secretário de Administração,Miguel Sampaio; ampliar atendimento

Fotos: Leandro Oliveira

Cruzeiro aprova 33 novos cargos com gasto de R$ 118 mil

Bruna Castro
Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro apro-
vou por unanimidade, na 
última segunda-feira, o pro-
jeto de lei do Executivo que 
propõe a criação de novos 
cargos no quadro dos servi-
dores públicos. Ao todo serão 
33 vagas de caráter efetivo 
divididas entre as secretarias 
de Obras e Serviços Urbanos, 
Meio Ambiente, Controlado-
ria, Políticas Públicas, Admi-
nistração, Desenvolvimento 
Urbano e Rural, Finanças e 
Desenvolvimento Econômico.

Segundo o secretário de 
Administração, Danilo Re-
sende, uma das motivações 
do projeto foi a necessida-
de de profissionais para 
o atendimento das novas 
demandas geradas nos ór-
gãos administrativos do 
município.

“Estas demandas foram 
geradas devido à reforma 
administrativa aprovada, 
necessidade de fortaleci-
mento do setor de políticas 
públicas e secretaria de 
Obras, com a crescente ce-
lebração de convênios por 
conta das certidões negati-
vas”, explicou.

Ainda de acordo com 
Resende, a criação dos car-
gos também deve suprir a 
busca por profissionais das 
áreas de técnico em infor-
mática, análise de mobilida-
de urbana, políticas ligadas 
ao meio ambiente, turismo, 
cultura, e atendimento às 
demandas do Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo e Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. 

Os gastos previstos para 
a abertura dos cargos na 
administração de Thales 
Gabriel Fonseca (PR) serão 
aproximadamente R$ 118 
mil mensais.

Secretário de Administração garante que ampliação atende maior demanda para agilizar atendimento

A Prefeitura de Cruzeiro, que passa a contar com 33 novos cargos

Fotos: Arquivo Atos
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MP pede exoneração de 44 da Educação em Aparecida
Prefeitura deve articular ações para não prejudicar planejamento da rede municipal de ensino para o próximo ano letivo

Santa Casa de Cachoeira Paulista segue 
com indefinição depois de decisão judicial
Com dívida de R$ 11 milhões, prédio pode ser avaliado por corretor e vendido a pessoa física ou jurídica

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista 

Um assunto recorrente e 
preocupante em Cachoeira 
Paulista é a saúde, e essa no-
vela está longe de acabar. Na 
última semana, uma decisão 
judicial movimentou as ruas 
da cidade. O processo, que 
estava em tramitação na 
Justiça, foi votado e uma nova 
decisão permite que o prédio 
da Santa Casa seja vendido 
para qualquer pessoa, seja 
física ou jurídica. 

Em abril, a Justiça determi-
nou o leilão da sede da Santa 
Casa, considerada a principal 
alternativa para o pagamento 

das dívidas trabalhistas, no 
valor de R$11 milhões, de 
cerca de duzentos ex-fun-
cionários. O processo ficou 
suspenso tendo em vista o 
primeiro leilão ser deserto. 
O juiz havia autorizado a 
venda particular do imóvel, 
sendo o corretor possibilita-
do de avaliar e vender. Após 
a decisão, a Prefeitura entrou 
com um embarco de terceiro, 
ou seja, uma nova ação de 
“usucapião” da Santa Casa, 
mas o recurso foi julgado 
improcedente, ou seja, o 
processo inicial de execução 
volta a ocorrer, trazendo a 
possibilidade novamente de 
o corretor fazer a avaliação e 
a venda particular do prédio.

Histórico – Há mais de 
uma década sob intervenção 
municipal e mergulhada em 
uma grave crise financeira, a 
direção da Santa Casa, desde 
2014, é alvo de uma ação co-
letiva de ex-empregados que 
cobram o pagamento de seus 
direitos trabalhistas.

Buscando uma solução para 
o caso, desde o ano passado 
a Justiça, através da Vara do 
Trabalho de Lorena, e a atual 
gestão municipal, comandada 
pelo prefeito Edson Mota (PL) 
discutiam alternativas para o 
fim do impasse.

A notícia causou preocupa-
ção pelas ruas de Cachoeira, 
já que o prédio abriga o único 
hospital da cidade.

A Santa Casa de Cachoeira Pualista, que após leilão sem pretendentes, volta à negociação com corretores

Fotos: Reprodução PMCP

Rafael Rodrigues
Aparecida

O Ministério Público de Apa-
recida pediu que a Prefeitura 
exonere até o próximo dia 19, 
44 funcionários lotados na 
secretaria de Educação, contra-
tados atualmente sob regime de 
comissão (cargo de confiança). 
No documento, a Promotoria 
alega que a lei que criou os 
cargos foi revogada, e por 
conta disso, os funcionários não 
poderiam estar trabalhando. 
Em caso de não cumprimento, 
o MP pode entrar com medidas 
legais a fim de punir os atuais 
gestores do município.

A administração confirmou 
o pedido da Promotoria e 

afirmou que cumprirá a de-
terminação até o próximo dia 
18. Segundo o secretário de 
Administração, Cláudio Gibelli, 
a intenção é que com o final 
do ano letivo, a determinação 
seja acatada pelo Executivo. “A 
prefeita (Dina Moraes – PDT) 
vai acatar a recomendação, e 
a previsão é de que até o dia 
18 todos os funcionários serão 
exonerados, até mesmo porque 
estamos no fim do ano letivo 
e isso não vai gerar nenhum 
problema, por enquanto”.

Apesar de acatar com tran-
quilidade a determinação, a 
Prefeitura deve correr contra 
o tempo para remanejar fun-
cionários da Educação para 
ocuparem os postos que ficarão 

vagos. Gibelli não soube pre-
cisar como ficarão as funções 
em 2020. Pelo documento 
da Promotoria, são vários os 
cargos em evidência, entre eles 
de direção e vice-direção das 
escolas municipais. 

Gibelli disse ainda que como a 
decisão pegou a administração 
de surpresa, ainda não se sabe 
se o mais certo será um rema-
nejamento de funcionários, ou 
até mesmo a criação de um 
concurso público para o pre-
enchimento das vagas. 

A última opção pode esbarrar 
na aprovação da Câmara, já que 
se a decisão judicial considera 
os cargos irregulares. As vagas 
terão que ser criadas, antes de 
lançarem qualquer prova.

À reportagem do Jornal 
Atos, foi informado que a 
secretária de Educação não 
comentaria o caso, e que 
apenas Gibelli (Administra-
ção) falaria sobre o assunto. 
A medida impediu o acesso a 
informações como quais ações 
serão tomadas pela pasta para 
não prejudicar o planejamento 
educacional de Aparecida do 
ano que vem. O secretário de 
Administração se limitou a 
informar que “a secretária de 
Educação, juntamente com a 
prefeita, estudam uma maneira 
de não comprometer o início 
do ano letivo do ano que vem”. 

Com o cumprimento da 
recomendação, haverá uma 
redução considerável na folha 

de pagamento da Prefeitura, 
mas Gibelli disse que ao mesmo 
tempo, a situação pode com-
prometer o funcionamento da 

pasta, sem os funcionários. “A 
folha de pagamento será desa-
fogada, mas em contrapartida a 
prestação de serviço não”.

Escola Carlos Chagas, no Centro de Aparecida; Educação perde cargos

Fotos: Leandro Oliveira
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Grupo cria abaixo-assinado e conta com associações; decisão barra investimento público de R$ 280 mil

Juristas católicos buscam apoio para ação 
contra retirada de monumentos em Aparecida

Parte da imagem de Nossa Senhora de Aparecida, alvo de polêmica com decisão judicial em outubro

Fotos: Reprodução

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A União dos Juristas Cató-
licos de São Paulo lançou a 
campanha "Unidos por Apare-
cida - Monumento 300 anos" 
para recolher assinaturas de 
um abaixo-assinado para ten-
tar reverter decisão da Justiça 
que pede a retirada de cinco 
estátuas, em espaços públicos 
da cidade, que  homenageiam 
aos 300 anos da devoção à 
Nossa Senhora Aparecida. 

A petição será de âmbito 
nacional e tem o apoio da 
Associação Comercial de Apa-
recida, Sinhores (Sindicato 
dos Hotéis, Bares e Similares), 
Associação dos Ambulantes e 
de moradores. 

Segundo o presente de 
comissão da Ujucasp, Miguel 
da Costa Carvalho Vidigal, 
grupos católicos das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oes-
te já entram em contato para 
dar apoio à causa.

De acordo com Vidigal, as 
assinaturas, a princípio, não 
serão de forma online, mas 
poderá ser feito o download 
do formulário da petição no 
site ujucasp.org.br. “Ainda 
não colocamos em prática 
as assinaturas online, pois 
uma assinatura ao lado 
do CPF da pessoa é mais 
‘potente’. Na versão digital 
podem alegar que inventa-
mos, mas desta forma não 
terão como”.

O documento deve ser 
enviado para os endereços 
da Ujucasp (rua Caçapava, 
nº 49, São Paulo-SP) ou 
para Associação Comercial 
de Aparecida (rua Laurindo 
de Castro, nº 17).

O advogado acredita que a 
sentença não se sustentará 
na segunda instância, pois o 
governo federal assinou um 
tratado junto à Santa Sé, em 
2008, homologado pelo Con-
gresso Nacional em 2010, 
que declara “...empenho na 
destinação de espaços a fins 

religiosos, que deverão ser 
previstos nos instrumentos 
de planejamento urbano 
a serem estabelecidos no 
respectivo Plano Diretor  
(trecho do decreto)”.

O caso –  Em outubro 
deste ano, a Atea (Asso-
ciação Brasileira de Ateus 
e Agnósticos) entrou com 
um pedido na Justiça de 
Aparecida pela retirada de 

cinco monumentos refe-
rentes aos trezentos anos 
do encontro da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, 
comemorados em outubro 
de 2017.

A Atea reivindicou o es-
tado laico para defender o 
pedido, já que as obras feitas 
tiveram o uso do dinheiro 
público.

Criadas pelo escultor Gil-
mar Pinna, as estátuas ti-
nham orçamento de R$280 
mil, com valor custeado 
pela Prefeitura, com verbas 
do Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias). Entre as ima-
gens, uma estátua da santa 
católica e a criação de um 
parque temático, estão no 
projeto.

Na  sentença ,  a  ju íza 
Luc ie n e  A l l e man d ,  de 
Aparecida, determinou a 
"proibição definitiva" do 
financiamento de obras 
pela Prefeitura.

O prefeito afastado de 
Aparecida, Ernaldo Mar-
condes (MDB), também foi 
condenado a ressarcir os 
valores empenhados para 
a implantação dos monu-
mentos.

Projeto que isenta igrejas de pagar IPTU é aprovado em Potim
Autor garante benefício sobre imposto, que teve votação 
unânime e deve atender templos de todas as religiões

Rafael Rodrigues
Potim 

A Câmara de Potim aprovou, 
na sessão da última quarta-
-feira, o projeto que pretende 
isentar as igrejas da cidade 
de pagarem IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano). 
De autoria do vereador Ro-
berto Rivelino Félix de Abreu 
(PR), a matéria segue agora 
para sanção da prefeita Erica 
Soller (PR).

Aprovada por unanimidade, 
a lei garante isenção do paga-
mento de IPTU para todos os 
templos de qualquer culto que 
estejam instalados em imóveis 
alugados, assim como os ins-
talados em imóveis próprios.

De acordo com o texto, a 
isenção deverá ser solicita-
da junto ao departamento 
responsável pela Tributação, 

devendo ser comprovada 
documentalmente a situação. 
A matéria estabelece ainda 
que, para se manter isento do 
tributo, o templo deverá com-
provar a atuação (o vereador 
não especificou à reportagem 
como a comprovação será fei-
ta). Na justificativa do projeto, 
o parlamentar argumentou 
que os templos e cultos de 
natureza religiosa não têm 
a finalidade de obtenção de 
lucro, e que também visam 
promover benefícios de cunho 
social.

O vereador acredita que não 
vai encontrar problemas para 
sanção da matéria. “Eu con-
versei com assessoria jurídica 

da Prefeitura e fui informado 
que irão analisar com muito 
carinho, até mesmo porque 
existem, a nível federal, ou-
tros projetos semelhantes. 
Então não teria porque eles 
vetarem”, argumentou. 

Rivelino frisou que mesmo 
sendo ele evangélico, a lei 
proposta não visa somente 
atender as necessidades e 
interesses do seu segmento 
religioso. “Se eu coloco para 
igreja evangélica, puxo sardi-
nha (sic) para minha religião. 
Então o projeto abrange 
todas as religiões, mesmo 
sabendo que vai favorecer 
também o trabalho da igreja 
evangélica”.

Igreja Matriz, no Centro de Potim; cidade passa por nova polêmica com projeto que isenta igrejas do IPTU

Fotos: Marcelo A. dos Santos
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL

                               
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos 
da Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo.
FAZ SABER a FABRICA DE PAPEL NOSSA SENHORA APARECIDA S/A (cujo 
nome empresarial foi alterado para PAPEL NOSSA SENHORA APARECIDA 
ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A), com sede nesta cidade de 
Guaratinguetá, SP,  na Praça da Bandeira n. 02, Conjunto 1, na pessoa de 
seu representante legal, que foi apresentada a este Registro Imobiliário, na 
forma prevista no art. 213, II da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada 
sob o n. 135.100, necessária para a retificação administrativa da descrição do 
imóvel da MATRICULA n. 4.145, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que 
a mesma passe a refletir a realidade física do imóvel dela objeto, representado 
pelo imóvel rural denominado SITIO DA PEDRA GRANDE, situado neste 
município de Guaratinguetá, SP, localizado no Bairro do Gomeral, com a área 
apurada de 41,0819 ha, cujo imóvel  confronta de um lado com o imóvel rural 
de sua propriedade, objeto da transcrição n. 4.149, do livro 3-M, do Registro 
Imobiliário de Pindamonhangaba-SP. Fica portanto a empresa na pessoa de 
seus representantes legais, na qualidade de confrontante do imóvel retificando, 
NOTIFICADA para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
primeira publicação deste edital, que será publicado nos dias 06 e  07  do mês de 
dezembro do corrente ano,  em querendo, impugnarem o pedido de retificação, 
cujas razões deverão ser fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente 
neste Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo do 
Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 17:00 horas, 
estando a disposição para consulta a planta, memorial e demais documentos 
que instruem o referido pedido. Decorrido o prazo acima indicado presumir-se-á 
anuência de V.S. ao pedido do requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 
6.015/73. Guaratinguetá, 02 de dezembro de 2019.  

  Humberto Andrade Cossi
Oficial

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa ALQUIMIA PERFUMARIA E ACESSORIOS LTDA, CNPJ: 04.756.457/0001-81, 
situada na Rua Doutor Rodrigues de Azevedo,25, Centro, Lorena/SP, comunica o furto 
do equipamento, Impressora da marca Bematech, modelo Mp20 FI II, n° de fabricação 
BE50869200100012651, conforme BO n°1436/2019 de 13/11/2019.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE FIORE MONTEIRO MOURÃO SABINO, de nacionalidade brasileira, profissão
ajudante geral, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 22 de dezembro de 1997, residente e domiciliado Rua Minervina das Dores
Oliveira nº 84, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de VALTER ROBERTO
MOURÃO SABINO e ADRIANA MONTEIRO MOURÃO SABINO.
LAILA LUIZA DE JESUS COUTINHO, de nacionalidade brasileira, profissão babá, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de
dezembro de 1997, residente e domiciliada Rua Minervina das Dores Oliveira nº 10,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS ROBERTO COUTINHO e CLAUDIA
DE JESUS COUTINHO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão fiscal de
prevenção, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 19 de novembro de 1986, residente e domiciliado Rua José Antonio dos
Santos nº 284, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ PAULO DE
OLIVEIRA e FATIMA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA.
ANA FERNANDA CESAR MONTEIRO TEODORO, de nacionalidade brasileira, profissão
pedagoga, estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 09 de dezembro de 1991, residente e domiciliada Rua José Antonio dos
Santos nº 284, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de FERNANDO
TEODORO e MARIA REGINA CESAR MONTEIRO TEODORO. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO AUGUSTO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Andradina-SP, no dia 25 de março de
1986, residente e domiciliado Rua Américo Teixeira de Souza, nº 22, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filho de EDSON FERREIRA DE MELO e ELIANE BASAGLIA
DE MELO.
JULIANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão manicure, estado civil
solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de outubro
de 1989, residente e domiciliada Rua Américo Teixeira de Souza, nº 22, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de ROBSON DE OLIVEIRA e ADRIANA CRISTINA DE
OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDINEI PEREIRA DE GOUVÊA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de janeiro de 1982, residente e domiciliado Rua Luiz Flavio Marcondes de Oliveira
nº 116, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de AMAURI PEREIRA DE GOUVÊA
e IRACEMA CARNEIRO DE FREITAS GOUVÊA.
AUREÂNGELE LARISSA GALVÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 22 de abril de 1998, residente e domiciliada Rua Luiz Flavio Marcondes de
Oliveira nº 116, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de AURELIANO DONIZETI
DA SILVA e REJANE GALVÃ0. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TAWAN DOS SANTOS FARIA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão
cozinheiro, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de junho de 1996, residente e domiciliado Rua Abelardo Pinto Piolim, nº
229, Jardim Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de ADILSON DA SILVA FONSECA
e ALINE FARIA.
LAÍS SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil
solteira, de 24 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 22 de março de 1995,
residente e domiciliada Rua Limoeiro, nº 35, Goiabal, Pindamonhangaba SP, filha de
SIMONE SILVA SOUZA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAPHAEL CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado civil
solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de março
de 1987, residente e domiciliado Rua Ponciano Pereira nº 435, Jardim Eloyna, em
Pindamonhangaba SP, filho de RENATO DA SILVA CAMPOS e SUELI CRISTINA
DOS SANTOS CAMPOS.
CRISLAINE CORRÊA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de novembro de 1987, residente e domiciliada Rua Ponciano Pereira nº 435, Jardim
Eloyna, em Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA
e ESCOLASTICA DE FATIMA CORRÊA DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON LUÍS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de fevereiro de 1982, residente e domiciliado Rua João Carlos Nogueira de Sá, nº
170, Vitória Vale III, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO VICENTE DOS SANTOS
e IZABEL VANDA DAS DORES DOS SANTOS.
CRISTIANY PAULA DOS SANTOS JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão
servidora pública municipal, estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em
Guaratinguetá-SP, no dia 14 de novembro de 1983, residente e domiciliada Rua João
Carlos Nogueira de Sá, nº 170, Vitória Vale III, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO
CARLOS DOS SANTOS JESUS e MARLY PINTO DOS SANTOS JESUS. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ LUÍS VALERIO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado civil
solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de maio de
1991, residente e domiciliado Rua Francisco Ivan Teixeira, nº 395, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO CARLOS VALERIO e IZILDA SANTOS VALERIO.
JÓYCE FERNANDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de maio
de 1995, residente e domiciliada Rua Francisco Ivan Teixeira, nº 395, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filha de VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS e MARINA BATISTA
DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ GUILHERME LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Lorena-SP, no dia 07 de
novembro de 1989, residente e domiciliado Rua São João Bosco nº 211, Santana, em
Pindamonhangaba SP, filho de LUCIA MARA LOPES.
JULIANA DE CASSIA POPOASKI, de nacionalidade brasileira, profissão analista de
recursos humanos, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em São Paulo-
SP, no dia 28 de novembro de 1986, residente e domiciliada Rua São João Bosco nº
211, Santana, em Pindamonhangaba SP, filha de RAFAEL POPOASKI e NAZARETH
REIS POPOASKI. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDUARDO CARNEIRO MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico
de manutenção, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em São Luís-MA,
no dia 27 de junho de 1992, residente e domiciliado Rua Guilherme de Almeida, nº 131,
Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de CELIA MARIA CARNEIRO
MARTINS.
THAÍS PRUDENTE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão bancária,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de setembro de 1996, residente e domiciliada Rua Dr. Benjamin Pinheiro, nº 37,
Maria Aurea, Pindamonhangaba SP, filha de MAURO ROGÉRIO PRUDENTE DOS
SANTOS e MERARI MEIRE DE OLIVEIRA SANTOS. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 03 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
AMANCIO FELICIO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil solteiro, de 55 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
12 de outubro de 1964, residente e domiciliado Rua Manoel Antonio de Moraes nº 965,
Beta, em Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL FELICIO DA CONCEIÇÃO e
TERESA DA SILVA CONCEIÇÃO.
MARIA MADALENA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão cuidadora de
idosos, estado civil divorciada, de 54 anos de idade, nascida em Jundiaí-SP, no dia
26 de junho de 1965, residente e domiciliada Rua Manoel Antonio de Moraes nº 965,
Beta, em Pindamonhangaba SP, filha de MARIA APARECIDA DE JESUS.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de junho de 1993, residente e domiciliado Rua Oscar Nakamiti nº 70, Andrade, em
Pindamonhangaba SP, filho de GIVANILDO ROBÉRIO DE FREITAS OLIVEIRA e
SÔNIA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA.
LYDIA NARA ANDRADE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão analista
contábil, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pouso Alegre-MG, no
dia 31 de janeiro de 1994, residente e domiciliada Rua Dr. Monteiro de Godoy nº 257,
Bosque da Princesa, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA
e LEONICE HORTA DE ANDRADE DE ALMEIDA. Apresentaram os documentos I, III
e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2019
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
JULIO CÉSAR CARVALHO NOGUEIRA, nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, com 29 anos de idade, natural de Fortaleza CE, nascido no dia
11 de julho de 1990, residente e domiciliado na Rua Ignácio Henrique Romeiro nº 54,
aptº. 31, São Benedito, Pindamonhangaba SP, Brasil, filho de SABINO NOGUEIRA
NETO e de THERESA NEUMANN MOREIRA DE CARVALHO.
JAMILLY BENÍCIO FREIRE, nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública,
estado civil divorciada, com 30 anos de idade, natural de Manaus AM, nascida no dia
27 de dezembro de 1988, residente e domiciliada na Rua Jacarandá nº 90, Cajazeiras,
Fortaleza CE, Brasil, filha de JAMES FREIRE DE LIMA e de MARY LUCY BENÍCIO
FREIRE. Apresentaram os documentos I, III, IV e V do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ AIRTON GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
em eletrônica, estado civil solteiro, de 44 anos de idade, nascido em Uauá-BA, no dia
07 de julho de 1975, residente e domiciliado Rua Manoel de Godoy Moreira nº 128,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de ALEXANDRE AMARO DA SILVA e
MARIA DA PAZ GONÇALVES DA SILVA.
WALERIA DE FÁTIMA CARDOSO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de limpeza, estado civil divorciada, de 50 anos de idade, nascida em Taubaté-
SP, no dia 19 de janeiro de 1969, residente e domiciliada Rua Manoel de Godoy
Moreira nº 128, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de OWALTER DE OLIVEIRA
e MARIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de dezembro de 2019.

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 682/19SUP; 10400/19 GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
ferramentas para manutenção na Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde do Município.
CONTRATADA: ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP - CNPJ Nº: 05.776.592/0001-51

PREFEITURA DE LORENA
RERRATIFICAÇÃO II DE EDITAL

Aviso de Licitação: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 05/19 PROC. Nº 605/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a rerratificação do edital do processo licitatório cujo 
o objeto é a Concorrência pública para alienação de imóveis de propriedade do munícipio 
de Lorena. No laudo de cada imóvel emitido pelo Engenheiro Civil, Sr. Justo Antônio dos 
Santos Junior, neles constam que pode haver uma possível variação de valores de até 5% 
para mais ou para menos. Sendo assim a administração pública deste munícipio decide 
reaver os valores estimados de cada imóvel, baixando 5 % do valor estimado. A reabertura 
da sessão pública ocorrera ás 09h30min do dia 15 de Janeiro de 2020, 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.

Suspeito de fraudar licitação, 
Sato  tem bens bloqueados
Justiça investiga denúncia de superfaturamento; e prefeito pode ser cassado

Da Redação
Ubatuba

Acusado de cometer supostas 
irregularidades na contratação 
de uma empresa de informáti-
ca, o prefeito de Ubatuba, Dél-
cio Sato (PSD), teve seus bens 
bloqueados pela Justiça no 

último dia 29. Além do chefe do 
Executivo, outros ex-membros 
do primeiro escalão municipal 
são acusados de participação 
no possível esquema fraudu-
lento e de superfaturamento.

Proferida pelo juiz da 2ª 
Vara da Comarca de Ubatuba, 
Diogo Volpe, a decisão atende 

pedido do Ministério Público, 
que constatou supostas fraudes 
na realização de um pregão 
presencial (modalidade licita-
tória) em 2018, que contratou 
a empresa Prescon Ltda para 
a prestação de serviços de 
informática e de soluções 
tecnológicas (implantação de 
softwares).

Com o valor de R$ 1,638 mi-
lhão, o contrato levantou sus-
peitas de técnicos do TCE (Tri-
bunal de Contas do Estado) no 
fim do ano passado, que após 
análise constataram indícios 
de que a Prefeitura contribuiu 
para o direcionamento da lici-
tação, beneficiando a Prescon 
no certame. A investigação do 
órgão apontou um suposto es-
quema de superfaturamento, já 
que apesar de receber o valor 
integral do contrato, a tercei-
rizada não executou diversos 
serviços estabelecidos no do-
cumento, como por exemplo, 
o treinamento de servidores 
municipais que utilizariam 
um software para a gestão de 
serviços digitais na Prefeitura.

Além de Sato, tiveram seus 
bens bloqueados a secretária 
adjunta de Administração, 
Tania Trunkl, o coordenador 
de Tecnologia da Informação, 
Marcel Toledo, a ex-secretária 
de Fazenda, Solange Toledo, o 
ex-secretário de Administração, 
Silvio Bonfiglioli e as responsá-
veis pela Prescon, Denise Flud 
e Rosangela Flud.

Os acusados terão até 15 
dias para apresentarem suas 
defesas à Justiça. Caso sejam 
comprovadas as ilegalidades, 
Sato responderá por impro-
bidade administrativa, tendo 
seu mandato cassado e direitos 
políticos suspensos.

A atuação da Prescon em 
outras 26 cidades paulistas 
também é investigada pelo 
MP, após indícios de super-
faturamento na prestação de 
serviços de informática.

Outro lado – Procurada 
pela reportagem do Jornal 
Atos, a Prefeitura de Ubatuba 
informou em nota oficial que 
tomou ciência desta e das 
demais ações movidas contra 
a Prescon recentemente pelas 
redes sociais, e que desde 
então se colocou à disposição 
para responder qualquer ques-
tionamento e apoiar a Justiça 
na apuração dos fatos.

O Executivo ressalta que a 
Prescon presta esse tipo de 
serviço em Ubatuba há mais 
de dez anos, e teve seu víncu-
lo mantido pela atual gestão 
municipal apenas porque 
venceu um pregão presencial, 
modalidade que garante ampla 
publicidade e competição.

A nota enfatiza que “todos os 
documentos que comprovam 
a lisura do certame licitatório 
foram apresentados ao Tribu-
nal de Contas do Estado, que 
ainda não julgou sua prestação 
de contas”.

O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, que responde acusação de fraude

Fotos: Reprodução PMU
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Emenda federal garante recursos para ruas e avenidas em bairro foco de reclamações

Soliva confirma pavimentação no
Vila Bela com verba de R$ 241 mil

Rua no bairro Vila Bela, que teve confirmada obra de pavimentação na última semana pelo governo Soliva

Fotos: Reprodução PMG

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foram liberados R$ 241 
mil através de emenda par-
lamentar para pavimentação 
de vias na Vila Bela, bairro 
de Guaratinguetá. O recurso 
deve cair nos cofres munici-
pais nas próximas semanas 
e será usado para drenar 
e pavimentar pelo menos 
duas ruas. A verba chega ao 
município após apresenta-
ção de projeto e aprovação 
de emenda, solicitada pelo 
deputado federal Eduardo 
Cury (PSDB).

Oparlamentar esteve em 
Guaratinguetá meses atrás e 
se reuniu com o prefeito Mar-
cus Soliva (PSB), quando foi 
feita a solicitação do recurso. 
A Vila Bela é um dos bairros 
que mais carece de investi-
mentos na infraestrutura ur-
bana da cidade. Ainda neste 
ano, moradores da região se 
reuniram com representantes 
da Prefeitura para solicitar 
melhorias imediatas. Entre 

os pedidos, a pavimentação.
O anúncio do recurso foi 

feito por Soliva, na última 
segunda-feira. O prefeito 
garantiu que a pavimentação 
será asfáltica e não através 
de bloquetes. “Trata-se de 
uma emenda impositiva”, 
afirmou. “Os R$ 241 mil nós 
vamos definir agora, pois a 
verba é para pavimentação 
asfáltica na Vila Bela. Vamos 
definir com a equipe do Pla-
nejamento para resolver qual 
trecho nós iremos fazer”.

O projeto será apresenta-
do para a Caixa Econômica 
Federal e para a secretaria 
de Desenvolvimento Regio-
nal, segundo Soliva. “Isso 
para que a gente consiga 
liberação dessa verba o mais 
rápido possível e executá-la. 
Já fizemos quatro ruas do 
Vila Bela no fim de 2017 
e 2018, agora temos mais 
essa verba que acreditamos 
que dê para fazer mais duas 
ruas”, explicou.

Segundo o prefeito, para 
as ruas mais extensas e a 
avenida dos Escritores, serão 

necessárias verbas acima de 
R$ 1 milhão, devido à com-
plexidade do trabalho. “Como 
a maioria dos moradores 
estão nas ruas onde não têm 
pavimento e não é na avenida 

dos Escritores, é importante 
a gente deixar essa avenida 
por último e fazer as vias 
onde têm residências”.

As obras de pavimentação 
devem durar de dois a três 

meses. Como ainda não foi 
apresentado o projeto para 
realização dos trabalhos na 
região, não há expectativa 
de início e conclusão da 
pavimentação.

Empreendimento de conjunto habitacional estava parado desde a falência de construtora

Estado retoma obras da CDHU em Aparecida
Rafael Rodrigues
Aparecida 

O sonho da casa própria está 
cada vez mais perto de virar 
realidade para famílias de Apa-
recida que aguardam a conclu-
são das obras de construção 
de 62 casas através do CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo), entre 
os bairros Santa Terezinha e 
Vila Mariana. A retomada dos 
trabalhos foi anunciada esta 
semana pelo superintendente 
do órgão na região, Francisco 
Assis Vieira, o Chesco. 

Ele revelou que já foi dada a 
ordem de serviço, e a empresa 

vencedora da licitação tem até 
o próximo dia 15 para fixar a 
placa indicativa da obra, com 
valores e prazos. “Já fizemos 
a nossa reunião técnica, en-
volvendo os engenheiros da 
empresa e nossos fiscais para 
que comecem o quanto antes 
todo trabalho”, garantiu.

As obras da CDHU em Apa-
recida haviam sido paralisadas 
depois de problemas com a 
antiga empresa, Via Sol, que 
decretou falência. Em feverei-
ro, trabalhadores da constru-
ção das unidades chegaram a 
cruzar os braços por falta de 
pagamento e pelas péssimas 
condições de trabalho.

Desde então, o Estado ini-
ciou outro processo licitató-

rio, concluído em outubro. 
A vencedora do certame do 
conjunto Aparecida B foi a 
Jaguar Construções, que vai 
trabalhar com orçamento de 
R$ 3.447.893.

As obras eram para terem 
sido iniciadas e novembro, 
mas segundo Chesco, entra-
ves burocráticos atrasaram 
o começo dos trabalhos e a 
instalação do canteiro. “Nós 
tivemos um trabalho muito 
longo com essa licitação, que 
foi finalizada em outubro. As 
empresas que concorreram 
entraram com recurso pedindo 
a impugnação, e como todos 
sabem, só depois de julgados 
os recursos é que pudemos 
dar andamento nos trâmites”.

Sorteio – Com a retomada 
das obras, cresce também a 
expectativa dos moradores 
quanto ao inicio das inscri-
ções para concorrer a uma 
das 62 moradias. Apesar 
de as obras terem prazo de 
conclusão de um ano e meio, 
segundo as informações da 
CDHU, assim que houver 
cerca de 70% das edificações 
concluídas, já poderão iniciar 
os trâmites para as inscrições 
dos interessados.

Mesmo com o aceno de co-
meçar a inscrição para sorteio 
ainda em 2020, as eleições 
municipais para vereador e 
prefeito podem frustrar os mo-
radores. Chesco explicou que 
em ano eleitoral não é possível 

realizar essas ações antes de 
definido o pleito, descartando 
que mesmo com a conclusão 
de 70% das obras, possa haver 
a escolha das famílias antes de 
outubro. “Quando concluirmos 
mais de 70% das obras já va-
mos iniciar todo processo de 
sorteio das casas, em parceria 
com a Prefeitura, mas já dei-
xando claro que isso só deve 
acontecer no quarto trimestre 
do ano, por conta das eleições”.

O superintendente refor-
çou que, após o sorteio, uma 
seleção rígida será realizada. 
“Vamos avaliar a origem das 
famílias que forem sorteadas 
e quem não atender todos os 
critérios, minuciosamente, 
será eliminado”.

Curta 
a nossa
página.
E fique por dentro
de várias notícias
importantes.

facebook.com/aguaspiquete

Pinda recebe
ambulâncias
para serviço
de viagem

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba adquiriu na 
última semana três ambu-
lâncias 0 km para a secre-
taria de Saúde. Além dessas, 
a Prefeitura deve entregar 
outros quatro veículos no 
início de janeiro de 2020.

As ambulâncias estão no 
pátio do Transporte da 
Saúde aguardando empla-
camento e seguro, antes de 
ser colocado em uso, o que 
deve acontecer até o final 
de dezembro. Segundo a 
secretária adjunta de Saúde, 
Mariana Freire, a inten-
ção é que uma ambulância 
seja destinada para a UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) de Moreira César, 
e as outras duas fiquem a 
serviço do departamento de 
transporte, tanto para ques-
tões internas como para as 
externas, que são a maioria. 
“Em janeiro, a Prefeitura 
pretende, através de contra-
to de locação, alugar mais 
quatro ambulâncias para 
atender a cidade”, comentou.

Todos os veículos já estão 
equipados, inclusive com 
mobiliário, macas, cadeiras 
e outros itens necessários 
para a utilização. Além da 
parte da frente para moto-
rista, elas possuem acesso 
lateral e traseiro para equi-
pes, pacientes e acompa-
nhantes.

Cada ambulância custou 
R$ 159 mil, sendo R$ 100 
mil de emenda estadual do 
deputado Estevam Galvão 
(DEM), R$ 50 mil do tesouro 
municipal, por meio de ver-
ba impositiva da vereadora 
Gislene Cardoso (DEM), R$9 
mil do Executivo e o restan-
te utilizado com recurso 
federal.

Transporte – Atendendo 
a uma solicitação dos mo-
radores, o Transporte da 
Saúde alterou o horário de 
atendimento de confirmação 
das viagens. Desde a última 
terça-feira, a confirmação de 
horário das viagens estão 
sendo realizadas a partir 
das 18h pelo telefone (12) 
3644-5221.

De acordo com os res-
ponsáveis pelo Transporte 
da Saúde, a mudança foi 
motivada pela necessidade 
dos moradores consegui-
rem ligar apenas após o 
horário comercial, devido a 
trabalho.

O setor de transporte fica 
à rua Major José dos Santos 
Moreira, nº 615, na Vila 
Bourguese, em frente ao 
Velório Municipal e atende 
também pelo telefone (12) 
3644-5914.

Apenas duas vias não contam com calçamento adequado no bairro; obra é orçada em quase R$ 390 mil

Com apoio federal, Lorena projeta conclusão
de pavimentação nas ruas do Jardim Primavera

Lucas Barbosa
Lorena

Antiga reivindicação das 
mais de cem famílias do Jar-
dim Primavera, em Lorena, a 
conclusão da pavimentação do 
bairro deverá “sair do papel” 
até o fim do primeiro semestre 
de 2020. O prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido) firmou na 
manhã da última segunda-feira 
um convênio com a Caixa Eco-
nômica Federal, que destinará 
R$ 389,5 mil para o término 
da obra.

Além do chefe do Executivo 
e do secretário de Administra-
ção, Daniel Malerba, a cerimô-
nia de assinatura do contrato 
no gabinete municipal contou 
com as participações da ge-
rente e do engenheiro civil da 
Caixa Econômica Federal de 
Lorena, Maria Tereza Rodri-
gues e Sérgio Augusto Mineiro.

Obtidos após tratativas entre 
representantes do Município e 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, no início do 
ano, os recursos federais serão 

destinados para as pavimen-
tações das ruas Therezinha 
Braga de Menezes e Jovino 
Benedito Pereira. As duas 
vias são as únicas que ainda 
não contam com calçamento 
adequado no bairro, já que as 
demais receberam a melhoria 
entre junho de 2018 e o início 
de 2019, através de um investi-
mento de quase R$ 1,8 milhão.

Segundo o secretário de 
Obras e Planejamento Urbano, 
Marcos Anjos, quase cinco 
mil m² serão pavimentados. 
“Com a chegada destes re-
cursos, abriremos em breve 
um processo licitatório para 
a contratação da empresa 
que será responsável pelo 
serviço. Devido aos trâmites 
burocráticos e o tempo de 
execução da obra, que deve 
girar em torno de dois meses, 
acreditamos que o término da 
pavimentação ocorrerá até o 
fim do primeiro semestre do 
ano que vem”.

O calçamento total do Jar-
dim Primavera é um antigo 
pedido dos moradores, que 
desde 2011 cobram uma so-

lução do poder público, já que 
enquanto no período seco são 
obrigados a conviverem com 
a poeira, no de fortes chuvas 
veem as vias tornarem-se 

praticamente lamaçais. “Gos-
taríamos de ter concluído esta 
obra antes, mas precisávamos 
da liberação destes recursos 
federais. O importante é que 

em breve as famílias terão o 
seu desejo atendido, tendo 
mais qualidade de vida”, res-
saltou o secretário de Obras e 
Planejamento Urbano.
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Benefício, proposto tem prazo de 15 dias para expedição e validade de cinco anos

Cruzeiro discute criação de documento 
para priorizar atendimento a autistas

Bruna Castro
Cruzeiro 

Um projeto de lei que propõe 
a criação da CIA (Carteira de 
Identificação do Autista) entrou 
na pauta da Câmara de Cru-
zeiro na última segunda-feira. 
A resolução é de autoria do 
vereador Sandro Felipe (PR), 
e tem como finalidade mape-
ar o número de pessoas que 
possuem o TEA (Transtorno 
de Espectro Autista) na cidade.

O TEA é definido como uma 
disfunção neurológica descrita 
por variações comportamentais 
sociais, de comunicação ou 
linguagem, em diferentes graus 
de intensidade. De acordo com 
a OMS (Organização Mundial 
da Saúde), em 2017 uma em 
cada 160 crianças possuíam 
o TEA. O diagnóstico é feito 
geralmente nos primeiros anos 
de vida.

Para o vereador, a falta de 
informações sobre o autismo, 
assim como o reconhecimento 
daqueles que possuem o trans-
torno, foram as motivações 
do projeto em Cruzeiro. “O 
principal objetivo da carteira é 
facilitar a identificação das pes-
soas autistas para que tenham 
assegurados os seus direitos, 
inclusive o atendimento prefe-
rencial”, explicou.

Em relação aos procedi-
mentos necessários para o 
cadastro, o autor da proposta 
descreveu quais os documentos 
necessários para a aquisição do 
documento. “A Carteira será 
expedida sem qualquer custo 
por meio de requerimento 
devidamente preenchido e 
assinado pelo interessado ou 
pelo seu representante legal, 
acompanhado do relatório 
médico e documentos pessoais, 
bem como de seus pais”.

Mãe de Matheus, 14 anos, 
e de João Felipe de 9, a dona 
de casa Ana Paula Freitas, 40 

anos, relembrou como foi o 
diagnóstico do filho mais velho, 
à época com dois anos de idade. 
“No começo foi muito difícil, até 
as professoras me chamaram 
e falaram que ele teria que ir 
para a Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais), 
porque desconfiavam que ele 
era autista, mas teria que ser 
diagnosticado”.

Ana contou como foi a re-
cepção por parte da família. 
“Meu marido não queria aceitar 
muito na época. Eu falava e ele 
dizia que o Matheus era muito 
hiperativo e que com o tempo 
ele iria falar”.

Para a dona de casa, a vi-
sibilidade é um dos maiores 
benefícios para as crianças e 
jovens autistas da cidade. “São 

muitas as necessidades do meu 
filho e de outras crianças com 
autismo. Tendo uma identifica-
ção, um diagnóstico fechado, 
podemos melhorar os direitos 
deles” 

Sandro Felipe explicou que 
os benefícios previstos com 
a aprovação do projeto serão 
voltados ao acesso dos autistas 
na rede municipal da saúde. 
“Muitos autistas, que às ve-
zes precisam de atendimento 
médico, seja no particular ou 
no público, geralmente têm 
dificuldades no atendimento. 
Com essa lei sendo aprovada, 
eu acredito que vamos ter uma 
facilitação maior”, projetou.

Em Cruzeiro é realizada anu-
almente a “Caminhada Inclusi-
va”, que promove a compreen-

são da população em relação às 
deficiências físicas e cognitivas. 
Em 2019, os voluntários foram 
às ruas no dia 27 de abril, com 
o tema “Existem barreiras, e se 
fosse seu filho?”. A caminhada 
partiu da praça Antero Neves. 
Todo o lucro obtido com a 
venda das camisetas usadas 
no evento é direcionado para 
o custeamento de palestras 
organizadas posteriormente 
pela organização.

Cidades vizinhas também re-
cebem caminhadas pela causa, 
além de seminários e palestras 
que buscam orientar não só os 
familiares de pessoas com o 
TEA, mas também professores, 
amigos, órgãos educacionais e 
a comunidade.

Além das ações nas ruas, o 

Instituto Cacau, de Lorena, pro-
moveu curso de alfabetização 
para TEA. Em Guaratinguetá, o 
Cine Azul, parceria entre o mo-
vimento “Mais Sobre o TEA” e o 
Buriti Shopping, exibiu sessões 
do filme “Dumbo” para crianças 
autistas, acompanhadas de seus 
responsáveis.

Sobre importância da criação 
de um projeto como a CIA, o ve-
reador Sandro Felipe destacou 
que já houveram outros que 
possuíam a mesma relevância 
social, mas que não seguiram 
adiante. “Vamos ficar de olho 
no que tange à colocação em 
prática dessa lei, porque in-
felizmente, aqui em Cruzeiro, 
aprovamos dezenas de leis boas 
que acabam ficando engaveta-
das”, lamentou.

Ana Paula posa ao lado dos filhos de João Felipe e Matheus, que tem TEA; expectativa para melhor informação e assistência com novo projeto

Fotos: Arquivo Pessoal

Associação 
em Pinda 
tem curso de 
equoterapia

Da Redação
Pindamonhangaba

Mais uma boa oportuni-
dade para as famílias que 
contam com pessoas com 
necessidades especiais. A 
Associação Pindamonhan-
gabense de Equoterapia 
Cavalgar recebe em sua 
sede o curso de introdução 
à atividade terapêutica, 
neste sábado, das 9h às 
17h. O evento conta com 
a presença da palestrante 
Liana Pires Santos, além do 
apoio da Prefeitura. 

A organização do curso 
oferece trinta vagas, com 
abordagem sobre vivência 
teórica, na parte da manhã, 
e prática do método, no 
período da tarde.

Destaque do projeto em 
2019, Liana Pires é repre-
sentante da Associação 
Nacional de Equoterapia, 
psicopedagoga especiali-
zada em educação especial, 
psicomotricista e fundado-
ra e diretora do Gati (Grupo 
de Abordagem Terapêutica 
Integrada). 

As inscrições para as au-
las do projeto Equoterapia 
Cavalgar podem ser reali-
zadas pelo email cavalgar.
pinda@gmail.com ou pelo 
número (12) 99220-4264.

A equoterapia é um modo 
terapêutico e educacional 
com cavalos que estimula o 
desenvolvimento da mente 
e do corpo em uma abor-
dagem multidisciplinar e 
interdisciplinar. 

Serve também para com-
plementar o tratamento 
de indivíduos com defi-
ciências ou necessidades 
especiais como a síndrome 
de Down, hiperatividade, 
autismo, paralisia cerebral 
e crianças muito agitadas 
ou com dificuldade de con-
centração.

Ubatuba sedia final do 
nacional de surf com 
premiação de R$ 80 mil

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após ser palco da etapa 
decisiva do Campeonato Pau-
lista de Surf, no último dia 24, 
a Praia Grande de Ubatuba foi 
escolhida pela Confederação 
Brasileira para sediar a final 
da competição nacional da 
modalidade, neste final de 
semana. A expectativa da 
organização do evento é que 
a disputa atraia cerca de dois 
mil expectadores.

Considerado um dos ce-
nários mais tradicionais do 
surfe no país, a Praia Grande 
ganhou fama a partir do 
início da década de 1970, ao 
sediar os maiores festivais 
da época.

Após alguns anos “esque-
cida” pelos organizadores 
das principais competições, 
a praia de Ubatuba volta 
neste sábado e domingo a ser 
palco da maior competição 
nacional da modalidade.

Denominada “Surf Trip 
CBSurf Pro Tour”, a final será 
a terceira etapa do Circuito 
da Confederação Brasileira 
de Surf. Contando com a 
presença de 34 competido-
res, divididos entre atletas 
masculinos e femininos, o 
campeonato renderá R$ 40 

mil aos ganhadores. 
Após as duas primeiras eta-

pas, realizadas no Ceará e Santa 
Catarina, a competição mascu-
lina é liderada pelo cearense 
Artur Silva, que contabiliza 
1.610 pontos após conquistar 
uma vitória e um quinto lugar. 

Além do surfista do Rio Gran-
de do Norte, Allan Jones, que 
tem 1.055 pontos, possuem 
também chances de tirarem 
o título de Silva o catarinense 
Luan Wood, com 1.050 pontos, 
e o paulista Felipe Oliveira, que 
chega a mil pontos.

A disputa feminina é liderada 
pela carioca Tais Almeida, que 
tem 1.610 pontos, seguida das 
paulistas, Júlia Santos, com 
1.590 pontos, e Camila Cássia, 
que contabiliza 1.360 pontos.

Além de diversas marcas de 
roupas e acessórios esportivos, 
a final nacional contará com o 
apoio da Prefeitura de Ubatuba.

Paulista – No último dia 24, 
a Praia Grande sediou a final 
do Campeonato Paulista, deno-
minado ‘Onbongo Pro Contest’, 
que teve como vencedor o 
ubatubense Hizunomê Bettero.  
Foi a terceira vez que o atleta 
conquistou o título estadual. 
Além de uma premiação de R$ 
8 mil, Bettero faturou três mil 
pontos no ranking da Abrasp 
(Associação Brasileira de Surf 
Profissional).

São 34 atletas masculinos e femininos 
na Praia Grande neste fim de semana

Canas tem 
últimos dias 
para inscrições 
para  Educação

Da Redação
Canas 

A Prefeitura de Canas está 
com o processo seletivo aberto 
para cadastro reserva e substi-
tuição de funcionários na área 
da educação para o exercício 
em 2020. As inscrições vão até 
a próxima sexta-feira (13). 

As vagas são para auxiliar de 
serviços infantis e professor 
de educação infantil (para o 
ensino fundamental 1 e 2) e 
educação especial. A validade 
do processo seletivo é de um 
ano, podendo ser prorrogado 
por mais um ano. 

Os interessados podem efe-
tuar a inscrição no site da Pre-
feitura de Canas,  canas.sp.gov.
br, com taxas que variam entre 
R$ 20 e R$ 40. A prova está 
prevista para ser aplicada no 
próximo dia 22, às 9h.


