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Contas rejeitadas podem deixar 
Francisco Carlos longe da disputa
Falta de aplicação no Fundeb causou reprovação no TCE em 2013; ex-prefeito não espera inelegibilidade

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guaratin-
guetá rejeitaram as contas de 
2013 do ex-prefeito Francisco 
Carlos (PSDB). A votação defi-
nitiva foi realizada na última 
terça-feira, e terminou com 
parecer favorável à recomen-
dação do Tribunal de Contas 
do Estado, que também havia 
se posicionado contra as contas 
daquele ano. Dos 11 vereadores 
da Casa, oito votaram contra 
e três a favor do documento. 
Apesar da rejeição, o tucano 
não crê em perda de direitos 
políticos.

O TCE havia rejeitado as 
contas pela falta de aplicação 
total dos 95% obrigatórios que 
deveriam ter sido investidos no 
Fundeb (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e da Valorização dos 
Profissionais da Educação). Em 
2013 o Executivo aplicou 90% 
no fundo, percentual abaixo 
do determinado. Devido a essa 
medida, o TCE entendeu que de-
veria reprovar as contas. O do-
cumento chegou à Câmara de 
Guaratinguetá, em definitivo, 
em dezembro do ano passado.

A comissão de Finanças e 
Economia, composta pelos 
vereadores Marcos Evange-

lista (PSD), Marcelo da Santa 
Casa (PSD) e Fabrício Dias 
(MDB) analisou o documento, 
elaborou o Projeto de Decreto 
Legislativo e o colocou em vo-
tação. Dos três parlamentares 
dessa comissão, Evangelista 
e Marcelo votaram a favor 
das contas, enquanto Dias se 
posicionou contra. 

Na votação aberta, João Pita 
(PSB) foi o terceiro a votar a 
favor. Os vereadores Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), Luizão 
(PR), Márcio Almeida (PPS), Pe-
dro Sannini (PTB), Nei Carteiro 
(MDB), Décio Pereira (MDB) e 
Tia Cleusa (MDB) votaram pela 
rejeição das contas, e o placar 
terminou em 8 a 3.

Presidente da Casa, Celão 
afirmou que a votação foi 
realizada dentro do prazo 
legal na Câmara e respondeu 
que o ex-prefeito não deverá 
perder direitos políticos com 
a rejeição das contas. "No meu 
entendimento, pelo que pude 
analisar das contas, ele não 
deve perder direitos políticos, 
mas caberá ao Tribunal fazer 
essa análise. Adianto que não 
houve nenhum tipo de dolo 
ao erário público, ou seja, não 
houve fraude ou desvio de 
dinheiro", concluiu.

Francisco Carlos afirmou 
ter sido pego de surpresa, já 

que esperava que suas con-
tas fossem aprovadas pelos 
vereadores. O ex-prefeito se 
mostrou tranquilo quanto a 
possibilidade de inelegibilidade, 
e atribuiu a derrota no plenário 
a um julgamento político feito 
pelos parlamentares. 

“No geral, o julgamento da 
Câmara Municipal é político, 
mas na nossa ótica esse julga-
mento não afeta a candidatura 
de quem quer que seja. Ele 
não torna a pessoa inelegível 
em decorrência da matéria. Se 
fosse outra matéria, outra dis-
cussão, poderia ser, mas nesse 
caso específico, na nossa visão, 
não dá inelegibilidade. É a única 
consequência desse julgamento 
político feito pela Câmara, ficar 
inelegível ou elegível, neste 
caso a matéria é sanável e não 
há qualquer prejuízo no nosso 
entendimento", ressaltou o 
tucano.

O julgamento na Câmara não 
torna o ex-prefeito inelegível 
imediatamente. Para haver 
inelegibilidade, é necessário 
haver dolo por parte do agen-
te público. A Justiça Eleitoral 
determinará se ocorre ou não 
a inelegibilidade de Francisco 
Carlos através de uma avalia-
ção de todo o processo que tra-
mitou no TCE e no Legislativo 
Municipal.O ex-prefeito de Guaratinguetá ,Francisco Carlos, que teve as contas rejeitadas pelos vereadores de Guará

Caroline Meyer 
Da Redação

Motivado pelo desastre em 
Brumadinho-MG, a ANA (Agên-
cia Nacional das Águas) anun-
ciou a vistoria presencial da 
barragem Lago Hotel Bocaina, 
em Bananal. Outras 51 áreas 
semelhantes consideradas 
prioritárias no País também 
devem passar por avaliação.

A preocupação aumentou 
após o desastre do último 
dia 25, com o rompimento 
da barragem do Córrego do 
Feijão, em Brumadinho, que 
provocou a morte de 165 
pessoas e deixou outras 160 
desaparecidas. A vistoria anual 
realizada pela entidade, que 
costuma contemplar trinta 
barragens, passou para 52. 
No estado, serão quatro áreas 
inspecionadas, com prazo para 
a conclusão da avaliação de 
noventa dias.

A lista de locais atendidos 

Barragem em Bananal é incluída em lista de vistoria pela ANA
Número de barragens inspecionadas aumenta para 52; Agência Nacional tem agenda de visitas até o final de maio

pela agência inclui 23 barra-
gens não visitadas em 2018, 
sendo que três delas em estado 
crítico, com alterações que 
comprometem a sua seguran-
ça, 15 que estavam previstas 
para serem atendidas no plane-
jamento deste ano, e outras 11 
que ainda não estão operantes 
na transposição do Rio São 
Francisco.

No último dia 29, o governo 
indicou que todas as 3.387 bar-
ragens de todos os tipos que 
existem no Brasil passassem 
por fiscalização dos 43 agentes 
federais e estaduais. Existem 
2.624 barragens de água, 
desse total cerca de 77% serão 
vistoriadas na ação deste ano.

A ANA não é responsável 
por barragens como a de 
Brumadinho, já que as cons-
truções de rejeito de minério 
são de responsabilidade da 
ANM (Agência Nacional de 
Mineração).

Um levantamento da ANA, o 

Relatório de Segurança de Bar-
ragens, apontou que 98% das 
742 barragens catalogadas na 
RMVale não haviam recebido a 

classificação de risco. O estudo, 
realizado em 2017, foi divulga-
do no ano passado.

O relatório apontou que a 

barragem Bananal foi consi-
derada de risco médio para 
rompimento. Além dela, ou-
tras dez barragens, todas de 

hidrelétricas, foram taxadas de 
risco baixo para rompimentos, 
em cidades como Paraibuna, 
Lavrinhas e Queluz.

Barragem de Bananal, cidade do Vale Histórico, onde Agência Nacional já apontou risco com estrutura após avaliação após caso Brumadinho
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“Na minha opinião não é 
necessário aumentar. Por 
mais que a cidade precise 
de um trabalho bem decen-
te, aumentar o número de 
vereadores não vai resolver. 
Eles que têm que sair para 
as ruas e ver o que a popu-
lação está precisando. Onze 
vereadores está bom, não 
precisa de mais.”

Geraldo de Carvalho, 
74 anos, aposentado,
São Bento

“Eu sou a favor a esse 
aumento no número de 
vereadores, contanto que 
melhorem a situação que a 
cidade está. É muito mato 
alto, calçada quebrada, muita 
coisa para ser atendida, co-
brada em Guaratinguetá. No 
meu bairro também é assim 
e nenhum vereador vai até 
lá quando a gente precisa.”

“Para ser sincero, acho 
que 11 é o número ideal. 
Quinze poderia ser até 
aceitável, mas pelo porte 
da cidade, que não é muito 
grande, não há necessidade 
de tantos vereadores assim. 
Com esses 11 dá para aten-
der os moradores e ajudar a 
resolver os problemas que 
temos.”

Ana Cláudia Garcia, 48 anos, 
técnico de farmácia,
Vila dos Comerciários, 

Letícia Melão, 33 anos, 
contadora,
Vila Indiana

“Sou contra, com certeza. 
Onze é ideal, porque eles 
somem, só aparecem para 
a população na época de 
eleição, quando interessa 
a eles. Falta ação deles. O 
meu bairro é largado e os 
vereadores só aparecem 
na época de eleição. O que 
adianta ter mais vereadores 
se eles continuarem assim?”

“Eu sou contra esse au-
mento de cadeiras. Por não 
ser uma cidade muito gran-
de, não vejo problemas em 
ser 11. Tem que entender 
que se houver aumento no 
número de vereadores, vai 
ter mais gastos. Se com 11 
vereadores não funciona 
direito, com 15 ou 17 tam-
bém não vai funcionar.”

Joel Lopes da Silva, 
52 anos, operador de 
empilhadeira, Vista Alegre

Renan Coelho, 22 anos, 
auxiliar de produção, 
Pingo de Ouro

“Na verdade, eu acho que 
é válido aumentar sim, mas 
talvez para 13 ou 14. Au-
mentar para 17 é exage-
ro, muita coisa. Para uma 
cidade com o tamanho de 
Guaratinguetá, com vários 
bairros, vários problemas, 
11 vereadores acaba sendo 
pouco para atender toda a 
população.”

Renato Felipe Pereira, 
30 anos, office boy,
Santa Rita

Você concorda com o 
projeto de aumento no 
número de vereadores 
em Guaratnguetá?

ENQUETE:

“Eu acho que não tem 
necessidade de criar outras 
vagas, já tem bastante ve-
reador na cidade. Os que 
têm, não fazem o que deve 
ser feito para os moradores. 
No meu bairro, só o Celão 
que aparece lá. Eu não vejo 
nenhum outro. Para mim 11 
vereadores está ótimo. Dá 
para fazer muito.”

Maria Benedita Rosa, 
65 anos, aposentada, 
Tamandaré

"Onze já está ótimo, não? 
Vai aumentar pra quê? Eu 
acho que 11 vereadores é 
o número ideal para Gua-
ratinguetá. Tem tanta coisa 
pra fazer aqui na cidade, 
tanta gente para ser atendi-
da, mas se eles se organiza-
rem, vão conseguir atender 
a todos sim. Não acho que 
precise aumentar.”

Maria Aparecida de Carvalho, 
63 anos, aposentada,
Parque São Francisco

Fotos: Juliana Aguilera
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Câmara de Guará nega debate sobre aumento 
de cadeiras e proposta é rejeitadas nas ruas
Vereadores tentam driblar especulação por ampliação, que ronda Legislativo desde o ano passado

Câmara mantém conversas veladas sobre proposta de aumento de cadeiras a partir do próximo mandato; moradores criticam atuação na Casa

Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um assunto que sempre gera 
discussões em Guaratinguetá 
voltou à pauta nas últimas 
semanas: o possível aumento 
do número de vereadores. A 
cidade, que já teve 19 parla-
mentares em 2000, conta com 
11 cadeiras no Câmara desde 
de 2004. No ano passado, o 
assunto voltou a ser discutido 
extraoficialmente, mas, oficial-
mente, quando questionados, 
alguns parlamentares preferi-
ram não responder.

Nos bastidores do Legislati-

vo, números como 17 ou 19 
estariam sendo debatidos como 
possível metas na Casa.

Presidente da Câmara, Mar-
celo Coutinho, o Celão (PSD), 
negou que haja interesse em 
aumentar o número de par-
lamentares. “Além do cargo 
do vereador, outras despesas 
são agregadas à essa situação. 
Assessor, gabinete, entram des-
pesas da Casa como gasolina, 
motorista”, lembrou o vereador, 
que afirmou que com a hipótese 
do aumento, as negociações 
entre Legislativo e Executivo 
seriam prejudicadas.

Celão confirmou que em 

2018 houve uma conversa ini-
cial entre parlamentares sobre 
essa possibilidade. “A última 
vez que ouvi essa discussão 
foi no começo do ano passa-
do. Posterior a isso houveram 
algumas falas de vereadores à 
imprensa e todos se demons-
traram contrários”, concluiu.

O presidente da Câmara con-
firmou que manterá a postura 
contrária a qualquer proposta 
que defenda o aumento do 
número de vereadores até o 
fim de seu mandato, em 31 de 
dezembro de 2020.

No Executivo, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) também 

rejeitou a proposta. Em entre-
vista ao Jornal Atos, ele frisou 
que acredita que os vereado-
res podem realizar um bom 
trabalho, independentemente 
do número de cadeiras. “Eu 
acho que a Câmara tem um 
valor bem feito, bem aplicado, 
e o número de vereadores é 
suficiente, bem preparados 
e fazendo um trabalho para 
a cidade em conjunto com a 
administração pública, fiscali-
zando e apoiando é mais que 
o suficiente”.

Enquanto Soliva e Celão re-
provam, nas ruas a população 
contestou a ideia. A reportagem 
do Jornal Atos foi às ruas saber 
a opinião dos moradores sobre 
o trabalho feito pelo Legislativo 
e de um eventual aumento no 
número de vereadores.
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Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-
fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
bom local. Acei-
to financiamento 
da caixa.  Valor 
220.000,00. Tele-
fone: 99614-2077
Vendo casa no 
Parque Alamedas, 
4 quartos, sendo 
1suíte, sala com 
2 ambientes, cozi-
nha, 3 banheiros, 
piscina, churras-
queira, garagem 
para  3  ca r ros , 
aceito f inancia-
mento. Valor:R$ 
580.000,00 Telefo-
ne: 99614-2077
Vende-se casa boa 
no Jardim Indepen-
dência, 3 quartos, 
suíte, copa cozinha 
+ 3 cômodos no 
quintal, garagem 
para 4 carros. Va-
lor: R$ 360.000,00. 
Telefone: 99614-
2077

Vende-se sobrado 
na Santa Rita, bem 
localizado. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: 98149-1112
Vendo uma casa 
no parque São 
Francisco I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, 
garagem. Valor R$ 
160.000,00. Tele-
fone: 98811-1252 
ou 99703-3852 ou 
3133-5688
Ve n d o  t e r r e n o 
no pingo de ouro 
05x50, entrada de 
5.000,00 + parce-
las de 1.000,00 ou 
90.000,00 à vista. 
Telefone: 99742-
9122

ALUGA-SE
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bairro 
Santa Luzia, todo mu-
rado. Valor R$ 300.00. 

Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r in -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 
ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 

do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00.  Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da Hí-
pica. Telefone: 99785-
10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 
3132-4765 ou 3133-
9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-
ne: 3132-7171
Ótimo comercial si-
tuado no bairro Beira 
Rio. Com 100m². Va-
lor: 2.500,00. Tele-
fone: 3132-7105 ou 
99748-8343
Aluga-se ponto para 
loja de automóveis, 
continuação da JK, 
próximo ao IML. Te-
lefone: 3132-7171 ou 
98175-0186

Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 

reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. 
Silvia, telefone: 99184-
3805
Carreto Murilo, a partir 
de 40.00, caminhão 3/4. 
Trabalho qualquer dia 
3126-4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Te-
lefone: 3133-4452 ou 
99160-1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar em 
contato. Raquel, telefone: 
98199-2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-

monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 
16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779

Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 

ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au tomá t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COMPLEMENTAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 – PROC. 27/2019
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 
medicamentos e demais objetos de Ação judicial e de cadastro na Assistência 
Farmacêutica, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO EPP 
CNPJ: 15.395.501/0001-91
Valor total de: R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2018 – PROC. 588/2018
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 relógio de 
ponto eletrônico biométrico para controle de registro de frequência, compreendendo 
a instalação e o fornecimento de equipamentos, serviços gerais, treinamento e 
suporte técnico, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ: 09.095.664/0001-56
Valor total de: R$ 137.999,88 (cento trinta e sete mil novecentos noventa e nove 
reais oitenta e oito centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2018 – PROC. 699/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada em manutenção de pavimentação com bloquetes e 
paralelepípedos em diversas vias urbanas da municipalidade, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados 
e do objeto a empresa:
EMPRESA: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 16.793.191/0001-26
Valor total de: R$ 2.240.000,00 (dois milhões duzentos e quarenta mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2018 – PROC. 728/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para oatendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de 
material de informática e periféricos para montagem de laboratório de informática 
e montagem de kits multimídias, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos 
objetos as empresas:
EMPRESA: A. R. BENTO INFORMÁTICA ME CNPJ: 03.859.272/0001-30
Valor total de: R$ 1.420,65 (um mil quatrocentos e vinte reais sessenta e cinco 
centavos)
EMPRESA: LEONARDO RODRIGUES SABIÃO EPP CNPJ: 03.422.066/0001-68
Valor total de: R$ 76.992,30 (setenta e seis mil novecentos noventa e dois reais 
e trinta centavos)
EMPRESA: SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 22.744.142/0001-04
Valor total de: R$ 521.080,60 (quinhentos vinte e um mil oitenta reais e sessenta 
centavos)
EMPRESA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP 
CNPJ: 03.440.213/0001-22
Valor total de: R$ 7.826,00 (sete mil oitocentos vinte e seis reais)
EMPRESA: SUPRINET – SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ: 05.663.105/0001-44
Valor total de: R$ 79.330,00 (setenta e nove mil trezentos e trinta reais

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Homologação e Adjudicação

 Pregão Presencial nº. 06/2019 – Processo nº. 27/2019
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO da Homologação 
e Adjudicação do item 228, da empresa DANIEL FERRARI ABRANTES – 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME, CNPJ nº 28.004.857/0001-07, que 
tem por objeto a aquisição de medicamentos e demais objetos de Ação judicial e 
de cadastro na Assistência Farmacêutica, com base nos termos da Lei Federal 
nº. 8.666/93. Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos 
interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, 
Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625,
Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Procedimento Licitatório

 Pregão Presencial nº. 133/2018 – Processo nº. 702/2018
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento 
Licitatório no Processo de Licitação que tem por objeto a aquisição de produto 
eletroeletrônico para nova Creche do Bairro São Roque, com base nos termos 
da Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e da Lei Federal 
nº 8.666/93. Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos 
interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, 
Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 PROC. Nº 29/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de pão francês, margarina e leite tipo C, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I 
que integrou o Edital.
CONTRATADA: R A OLIVEIRA DE SOUZA ME CNPJ: 21.111.120/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02.
VALOR TOTAL: R$ 52.267,50 (cinquenta e dois mil duzentos sessenta e sete 
reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/02/2019.

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/
SP, FAZ SABER que pretendem casar-se e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil 
Brasileiro: E se alguém souber de algum impedimento 
oponha-o na forma da lei. 

2001– Jose Geraldo dos Santos e Clélia Maria Pimenta. Ele, 
nacionalidade brasileira, aux. De limpeza, divorciado, nascido 
no dia 23 de maio de 1962, residente e domiciliado na Rua 
Expedicionário Monego, 79, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filho de Jose 
Pereira dos Santos e Maria Euzebia dos Santos. Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 15 de agosto de 1970, 
residente e domiciliado na Rua Expedicionário Monego, 79, Sta. 
Luzia, Aparecida/SP, filha de Décio Ayres Pimenta e Maria Jose 
Malvão Pimenta.
2002- Luan Gervasio Lucachueque e Thaís Aparecida da Silva. 
Ele, nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido no dia13 
de agosto de 1989, residente e domiciliado na Rua Prof. Aristeu 
Vieira Vilela, 51, S. Geraldo, Aparecida/SP, filho de Jose Ronaldo 
Lucacheque e Silvana Gervasio Lucacheque. Ela, nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida no dia 05 de fevereiro de 
1993, residente e domiciliado na Rua Prof. Aristeu Vieira Vilela, 51, 
S. Geraldo, Aparecida/SP, filha de Jose Corrêa da Silva e Maria 
das Dores de Souza Silva.
2003 – Robson Augusto Clemente e Fabíola Rocha da Silva. 
Ele, nacionalidade brasileira, vigilante, divorciado, nascido no dia 
27 de setembro de 1974, residente e domiciliado na Rua Genesio 
Benedito Barbosa, 293, Sta. Terezinha, Aparecida/SP, filho de 
Jorge Clemente e Palmira Augusta Clemente. Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 10 de novembro de 
1980, residente e domiciliado na Rua Andre Tozzetto, 226, Sta. 
Terezinha, Aparecida/SP, filha de Noel Virgilio da Silva e Angela 
Maria Rocha da Silva.
2004 – Wellington Silva de Oliveira e Alexandra Cristina Correa 
Beraldo. Ele, nacionalidade brasileira, serralheiro, divorciado, 
nascido no dia 29 de outubro de 1979, residente e domiciliado 
na Rua Benedito Luiz Santos, S. Geraldo, Aparecida/SP, filho de 
Antonio de Padua de Oliveira e Maria de Lourdes Silva de Oliveira. 
Ela, nacionalidade brasileira, Func. Publ. Estadual, divorciada, 
nascida no dia 14 de março de 1978, residente e domiciliado na 
Rua Benedito Luiz dos Santos, S. Geraldo, Aparecida/SP, filha de 
Maria de Jesus Correa Beraldo.
2005 – Thales de Campos Araujo e Lorilene Guedes de Lima. 
Ele, nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, nascido no 
dia 20 de janeiro de 1992, residente e domiciliado na Av. Itau, 
424, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Jonas dos Santos Araujo 
e Angelina de Campos Araujo. Ela, nacionalidade brasileira, 
ambulante, solteira, nascida no dia 21 de setembro de 1983, 
residente e domiciliado na Av. Itau, 424, Itaguaçu, Aparecida/
SP, filha de Jose Antonio de Lima e Vera Lucia Guedes de Lima.
2006 – Jose Claudinei de Melo e Ana Sandra da Silva. Ele, 
nacionalidade brasileira, aux. De serviços gerais, solteiro, nascido 
no dia 23 de dezembro de 1971, residente e domiciliado na Rua 
Joaquim Garcia dos Reis, 157, Fundos, Sta. Rita, Aparecida/SP, 
filho de Jose Damasceno de Melo e Aparecida Damasceno de 
Melo. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no 
dia 16 de maio de 1978, residente e domiciliado na Rua Joaquim 
Garcia dos Reis, 157, Fundos, Sta. Rita, Aparecida/SP, filha de 
Antonio Francisco da Silva e Odenir Tavares da Silva.
2007 – Fabricio da Silva Pacheco e Fabiana Botelho Arcino. 
Ele, nacionalidade brasileira,estudante, solteiro, nascido no dia 
09 de maio de 1991, residente e domiciliado na Rua Vicente de 
Almeida, 145, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Edson Monteiro 
Pacheco e Marlene Correa da Silva Pacheco. Ela, nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 14 de março de 
1993, residente e domiciliado na Rua Vicente de Almeida, 145, 
Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Wanderlei Reis Arcino e Maria 
Aparecida de Moraes Botelho Arcino
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Pindamonhangaba oficializa nove dias 
para realização do Carnaval Solidário
Festival de Marchinha, Pré-Carnaval e desfile de blocos em diversos pontos da cidade

Juliana Aguilera
Pindamonhangaba

Os foliões de Pindamo-
nhangaba se preparam para 
comemorar o Carnaval com 
programação que se estende 
por nove dias. O Festival de 
Marchinha, Pré-Carnaval e 
desfile de tradicionais blo-
cos acontecem em diversos 
pontos da cidade, com poli-
ciamento reforçado. Neste 
ano haverá revista para 
entrar nos eventos, mas o 
folião poderá levar sua be-
bida. A entrada para todos 
as festividades é gratuita.

O Festival de Marchinha 
abre as comemorações 
carnavalescas, de 22 a 24 
de fevereiro, na Praça do 
Quartel. São vinte marchas 
classificadas, que devem se 
apresentar das 19h às 23h. 
Haverá premiação para o 1º, 
2º e 3º, além de troféus para 
Melhor Intérprete, Melhor 
Torcida e Melhor Figurino. 

Os moradores de Moreira 
César aproveitam o Pré-Car-
naval com o bloco do Juca 
Teles, de São Luiz do Parai-
tinga. O evento acontece no 
dia 23, às 16h, com saída na 
avenida José Adhemar Cesar 
Ribeiro e chegada na aveni-
da Teotônio Vilela. Às 19h, o 
público confere apresenta-
ção da banda Sambatuque.

Já a partir do dia 27 os 
foliões poderão aproveitar 
os quatro dias seguidos de 
Carnaval que se estendem 
por diversos pontos de Pin-
damonhangaba. No primeiro 
dia, o bloco da Ferroviária 
agita o público a partir das 
19h, com saída na Associa-
ção Atlética Ferroviária. No 
dia 1º, o Bloco do Socó sai a 
partir das 22h, da praça Ba-
rão do Rio Branco, próximo 
à Igreja São José.

O Bloco das Dondocas faz 
festa com o público no dia 
2, das 9h às 14h, com saída 
e chegada na avenida Cel. 
Fernando Prestes.

A partir das 16h, a Banda 
Vale Som embala os foliões 
na Matinoite. Já na Praça 
do Quartel, também às 16h, 
o Bloco do Juca Teles curte 
o Carnaval, andando até o 
Parque da Cidade. Ainda 
no mesmo dia, também no 

Parque da Cidade, a banda 
Sambatuque se apresenta a 
partir das 18h.

No dia 3, a Banda Vale 
Som abre a Matinoite, na 
Praça do Quartel, das 16h 
às 22h. O dia conta ainda 
com a apresentação do 
Bloco Jeca Tatu Cotia Não, 
das 17h às 18h. Na Quadra 
Poliesportiva Araretama, 
o Bloco Nego Loko sai na 
folia a partir das 16h. Logo 

em seguida, o Bloco El Som-
brero e Bloco Chique Chitas 
continuam com a festa. No 
Parque da Cidade, a banda 
Sambatuque se apresenta a 
partir das 18h.

A Banda Vale Som se apre-
senta na Matinoite, na Praça 
do Quartel, das 16h às 22h. 
O Bloco Pé na Cova tem 

Passagem de bloco no Carvanal de São Luiz do Paraitinga, em 2018, pelas ruas de Pindamonhangaba; cidade define programação 2019

saída às 16h, na Praça do 
Quartel, e chegada próxima 
ao Parque da Cidade. A ban-
da Sambatuque realiza show 
no local, das 18h às 22h.

No último dia de come-
morações, a Banda Vale 
Som anima os foliões na 
Praça do Quartel, das 16h 
às 22h, seguida da banda 

Sambatuque, que toca no 
Parque da Cidade, das 18h 
às 22h. O Bloco Maricota 
agita o Carnaval, com saída 
às 16h na Praça do Quartel e 
chegada próxima ao Parque 
da Cidade.

Estrutura – Para reforçar 
a segurança dos foliões, 
todos os eventos terão a 
presença de uma empre-
sa privada contratada, da 
guarda municipal e o apoio 
do efetivo da PM de Pinda-
monhangaba. Neste ano, o 
público poderá levar sua 
bebida aos eventos, con-
tando que sejam latas ou 
garrafa PET. 

A entrada de garrafas de 
vidro e bebidas destiladas é 
proibida. Segundo o asses-
sor de eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores, o folião será 
revistado. “No Parque da 
Cidade haverá um sistema 
de revista para adentrar o 
local. O folião pode levar seu 
isopor com bebida, mas car-
rinhos de supermercado ou 
aqueles utilizados em praia 
estão proibidos”, explicou.

Os eventos contarão com 
barracas de bebida e comi-
da, além de banheiros quí-
micos. Este ano, a Prefeitura 
conseguiu economizar 30% 
com gastos, em relação ao 
ano passado. “Temos atas de 
banheiros químicos, sonori-
zação e estrutura. Este ano, 
a ata formatada ano passado 
teve uma redução de 30% a 
50%. Em 2018, contratamos 
banheiros químicos por 
R$155, já este ano o valor 
foi de R$ 90”, afirmou.

Solidariedade – O sucesso 
das trocas de abadás que 
aconteceu em 2018 volta 
a se repetir neste ano. Em 
parceria com o Bloco Juca 
Teles, 1.500 abadás serão 
trocados por feijão no dia 28 
de fevereiro, no Shopping 
Pátio Pinda. Levando dois 
quilos do alimento, os inte-
ressados terão direito a um 
abadá. As três toneladas ar-
recadadas serão destinadas 
a cestas básicas distribuídas 
pelo Fundo Social.

Foto: Reprodução PMP

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

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

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

A� nal, a Câmara é sua.

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

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin


