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Câmara mantém Mario Celso Santana 
como presidente para mais dois anos 
Então vice, Rominho Eventos segue afastado pelo TRE; Guilherme Terraninha assume cadeira em Piquete

Rafaela Lourenço
Piquete

Sem chapa concorrente, a 
Câmara de Piquete tem nova 
mesa diretora, mas o vereador 
Mario Celso Santana, o Santana 
(PSD) segue como presidente 
para o biênio 2019/2020. Já 
o atual vice-presidente, Rômulo 
Kazimierz, o Rominho Eventos 
(PC do B), segue afastado do 
cargo pelo TRE-SP (Tribunal Re-
gional Eleitoral de São Paulo).

Apesar da presidência ser a 
mesma, o cenário político da 
Câmara de Piquete tem mu-
danças para o próximo ano. 
Segundo Santana, a nova mesa 
diretora composta por ele, pelo 
vice-presidente Claudinei Luiz 
de Moraes (PR), a primeira 
secretária Maria Luiza Morei-
ra, a Malu (PTB) e o segundo 
secretário Marcos Guilherme 
Alves da Silva, o Guilherme 
Terraninha (SD) não passou por 
votação devido ao direito de 
escolha do bloco parlamentar. 
“Existe em Piquete um bloco 
parlamentar, isso constituído 
dentro do regimento interno, 
o qual diz que os partidos com O presidente Mario Celso Santana e o vereador Guilherme Terraninha; preparação para 2019 em Piquete
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maior bancada na mesa, unidos 
dentro de um bloco parlamen-
tar, têm o direito da escolha 
do presidente da Câmara e 
primeiro secretário, então não 
houve efetivamente eleição 
em virtude desse artigo 8 do 
regimento interno”, explicou. A 
nova mesa de trabalhos assume 
no dia 1 de janeiro.

Afastamento – Por deter-
minação do TRE, o vereador 
Rominho Eventos teve seu 
mandato cassado por infideli-
dade partidária. O parlamentar 
foi punido por ter, de acordo 
com investigação, trocado de 
partido sem apresentar justa 
causa. 

O membro do PC do B clas-
sificou o processo movido pelo 
seu ex-partido     como “mais 
uma perseguição política”, e 
se dizia otimista com a análise 
de sua desfiliação pelo TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral).

Segundo o presidente da 
Câmara, a defesa apresentada 
pelos advogados de Rominho 
foi negada e seu afastamento 
foi publicado no Diário Oficial 
no dia 3 de dezembro. “Oficial-
mente recebi a documentação 

na segunda-feira momentos 
antes da sessão, mas o próprio 
Tribunal já havia me enviado 
no dia 14, através do e-mail 
da Câmara me notificando 
para convocar e empossar o 
suplente”, frisou.

O vereador suplente, Marcos 
Guilherme Alves da Silva, o 
Guilherme Terraninha, filiado 
ao SD, que teve 143 votos em 
2016, assumiu a cadeira para 
a metade do mandato. “É um 
orgulho assumir esse cargo em 
Piquete, estou muito feliz, não 
foi da maneira que eu desejava 
pois eu queria tomar posse em 
2016, mas aí o vereador tomou 
as decisões dele e caiu para 
mim a oportunidade neste ano. 
Vou me esforçar para que todos 
os munícipes fiquem felizes 
com o meu trabalho”.

Para o presidente, a troca de 
cadeiras não afeta os trabalhos 
da Câmara e a conversação 
entre os parlamentares. “Graças 
a Deus estamos bem unidos, os 
nove falando a mesma língua, 
na mesma direção, em busca 
das melhorias para o município 
e fiscalizando o poder Executi-
vo, que é o dever do vereador”.

Cachoeira Paulista entrega grupo de apartamentos 
que beneficia 12 famílias do bairro Santa Terezinha
Após oito anos de obra paralisada, Prefeitura finaliza unidades cominvestimento de  R$ 300 mil de recurso próprio

O prefeito Edson Mota participa da entrega dos apartamentos nesta semana, no bairro Jardim da Fonte
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Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

As famílias do bairro Santa 
Terezinha conhecido como 
Turma 26, em Cachoeira 
Paulista, tiveram motivos 
para comemorar no últi-
mo dia 20. A Prefeitura 
entregou as chaves dos 12 
apartamentos do Conjunto 
Residencial “Sebastião de 
Oliveira Pontes”, o Tião 
Pontes, no bairro Jardim da 
Fonte.

As unidades foram destina-
das para famílias em maior 

vulnerabilidade social. Se-
gundo a Prefeitura, após um 
período de visitas das secre-
tarias de Assistência Social, 
Jurídico e Defesa Civil ao 
bairro Santa Terezinha, foi 
comprovada a situação das 
famílias em áreas de riscos, 
condenando 12 imóveis em 
grau três, com danos de 
estrutura, deslizamento de 
barrancos e infiltrações.

Segundo o prefeito Edson 
Mota (PR), as famílias que 
permaneceram no bairro 
em classificação de risco 
1 e 2 são atendidas pela 

Prefeitura. “Estou levando 
infraestrutura para o bairro. 
O calçamento já é uma rea-
lidade, e em 2019 teremos 

novidades para as famílias”, 
explicou.

Os apartamentos contam 
com dois quartos, uma sala, 

uma cozinha e uma área de 
serviço. As unidades estavam 
paradas há oito anos. O pré-
dio começou a ser erguido 

em 2010, ainda na gestão 
de Fabiano Vieira (PTB). O 
espaço foi denominado para 
a construção de 24 prédios, 
como parte do contrato do 
PAC (Programa de Acelera-
ção do Crescimento). Finali-
zada com recursos próprios, 
as 12 unidades receberam 
um investimento de cerca de 
R$ 300 mil, segundo Mota.

Os apartamentos entre-
gues ficam à avenida Brasil, 
nº10, no Jardim da Fonte.

Más condições – Em uma 
matéria publicada pelo Jor-
nal Atos, no dia 26 de de-
zembro de 2017, a Prefeitu-
ra destacou que para a fina-
lização do prédio faltavam 
executar a parte elétrica, 
hidráulica, peças sanitárias, 
instalação de esquadrias e 
vidros, regularização de piso, 
alvenaria de fechamento, 
troca de telhas quebradas, 
instalação de corrimão e 
guarda corpo e pintura. O 
texto trazia ainda as con-
dições de quatro pessoas 
que moravam no local em 
situações precárias e sem 
saneamento básico.
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Edna Abdala revela motivos 
de tentativa de impugnar 
licitação em Guaratinguetá
Redução no número de ônibus reservas e investimento 
aquém do esperado são questionados por empresária; 
tarifa seria insuficiente, segundo São José e Oceano

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Empresária e proprietária das 
empresas São José e Oceano, Edna 
Abdala reuniu a imprensa nesta quar-
ta-feira para falar sobre os motivos 
que a levaram a pedir a impugnação 
da licitação do Transporte Público de 
Guaratinguetá. A notícia surpreendeu 
a Prefeitura na última semana, mas 
não afetou a expectativa do prefeito 
Marcus Soliva (PSB) para definir a 
licitação ainda no início de 2019.

Edna citou que a falta de um estudo 
completo por parte da administração 
pública nos últimos anos causou 
transtornos no transporte coletivo 
que são sentidos atualmente. Por 
ter encontrado as possíveis falhas 
no edital, a empresária efetuou os 
apontamentos e pediu a impugnação 
do processo licitatório.

A licitação do transporte coletivo 
de Guaratinguetá, prevista para ser 
encerrada em 2 de janeiro de 2019, 
pode sofrer um atraso. A solicitação 
para suspensão do processo licitató-
rio, aberto em novembro, contou com 
apontamentos de irregularidades na 
licitação.

No edital, de acordo com comunica-
do da São José e Oceano, que operam 
as linhas do transporte coletivo no 
município, consta a redução do nú-
mero de veículos da reserva técnica 
do transporte coletivo, além da dimi-
nuição das vans que realizam o trans-
porte de passageiros com deficiência 
(Van TEP). Outro apontamento foi o 
valor proposto para investimento, 
de R$ 19,3 milhões para os 15 anos 
de prestação de serviços. Para os 
representantes, o valor é insuficiente.

“Quem faz o edital tem que saber 
a realidade do transporte de Gua-
ratinguetá. Estamos falando de um 
contrato de 15 anos. Nesse tempo, a 
população não vai ver ônibus 0 Km. 
O valor investido para 15 anos devia 

ser, no mínimo, de R$ 26 milhões. Mas 
eles (Prefeitura) mencionaram em R$ 
19 milhões. A gente, que tem a técnica, 
sabe que quando inteirar oito anos, 
eles vão e compram ônibus usados”.

Segundo a proprietária, atualmen-
te as empresas São José e Oceano 
operam com 41 ônibus, além de seis 
veículos da reserva técnica. No edital, 
o número total de ônibus é 38, com 
mais três veículos reservas. Hoje são 
três vans para transporte de passa-
geiros com deficiência. A projeção, de 
acordo com a licitação, é de duas vans. 
As propostas pela redução de veículos 
podem ter ligação com o valor fixado 
para a tarifa, estipulado em R$ 4. “São 
três pontos fundamentais que foram 
mexidos e vão causar pontos signifi-
cativos na operação. Um deles sobre 
as reservas técnicas, que foram subdi-
mensionadas. Houve redução de 50%, 
três veículos não seriam suficientes 
nem para atender os planos de revisão 
referenciais da própria fabricante", 
afirmou o engenheiro responsável 
pelas operações das concessionárias, 
Daniel Abdala.

Sobre os investimentos em frota, o 
edital representa uma simulação para 
o período de duração do contrato de 

15 anos. O valor proposto de R$ 19,3 
milhões é, segundo o engenheiro, in-
suficiente. “Tem uma idade máxima e 
média (dos ônibus) prevista por lei, e 
para conseguir as renovações dos veí-
culos anualmente é preciso no mínimo 
de R$ 26 milhões de investimento em 
frota ao longo do contrato”, explicou.

Outro apontamento é a falta de le-
vantamento de gastos das Van TEP's. 
O teto, com o preço da passagem na 
licitação, é de R$ 4. Segundo os repre-
sentantes, o valor ideal seria de R$ 
4,20. Edna afirmou que o atual valor 
de tarifa, cobrado no município, está 
em desequilíbrio, já que foi feita uma 
auditoria que apontou que o ideal 
seria R$ 3,87. O preço decretado para 
reajuste, em 2017, foi de R$ 3,50. “Nós 
queremos a licitação e necessitamos 
da licitação”.

Procurada pelo Jornal Atos, a Prefei-
tura se limitou a afirmar, por meio de 
nota, que a secretaria de Segurança e 
Mobilidade Urbana recebeu, no último 
dia 19, o pedido de impugnação do 
edital de licitação do transporte co-
letivo, aberto no dia 29 de novembro 
deste ano. “O pedido veio por parte da 
empresa de transporte São José Ltda, 
e já está sendo analisado”.

Ônibus das empresas responsáveis pelo transporte público em Guaratinguetá; empresária aponta falhas na licitação

Guaratinguetá - O prefeito Mar-
cus Soliva e a Família Guimarães, que 
através de uma parceria de mutualida-
de demonstraram compromisso com 
o desenvolvimento da cidade. Esta 
semana, o Executivo, com os repre-
sentantes dos Guimarães, assinaram 
o termo de doação de duas áreas ao 
município. Uma dará vazão ao projeto 
do Anel Viário que a administração 
planeja cosntruir; outra, para receber 
a Faculdade de Medicina – Polo da 
Unitau.

Aparecida - O prefeito Ernaldo 
Marcondes, que promoveu uma demissão 
em massa de servidores no mês passado, 
colocando o município na lanterna regio-
nal do “Ranking do Emprego”. Dados 
do Ministério do Trabalho revelaram no 
último dia 20 que a cidade teve o pior 
saldo na geração de empregos em novem-
bro no Vale. O município registrou 126 
demissões a mais do que contratações no 
período, correndo risco de fechar 2018 
no “vermelho” segundo Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados).  

Atos e Fatos
“A popularidade 
é a gloria a varejo”

Márcio Meirelles Vitor Hugo

FELIZ ANO NOVO
Nas suas primeiras décadas do 

século, está passando com muita 
rapidez, a crise de 2009, inter-
nacional - na verdade iniciada 
em 2008-, repercutiu no país e o 
desastre da política econômica do 
governo petista para se defender 
dela nos leva a 2018 com uma 
nova perspectiva política.

Um ano marcado por incer-
tezas no âmbito internacional e 
nacional.

O ano começa com a prisão do 
presidente Lula, um espetáculo 
que envergonhou o país aos olhos 
do mundo e que gerou uma incer-
teza, uma angústia, pois o fato é 
que o ex-presidente se apresenta 
alcoolizado no palanque armado 
pelos seus correligionários e o 
franco desrespeito às leis do país 
e a insegurança da sociedade na 
sua Justiça!

Construção mal-acabada de 
um mito político de papel. 

O processo midiático de trans-
formá-lo em um preso político 
aumentando a vergonha para o 
povo brasileiro e o desrespeito 
as instituições jurídicas do país 
onde foi julgado e condenado por 
nove julgadores diferentes.

Condenado por lavagem de 
dinheiro corrupção no seio da 
Lava Jato e a prisão decretada por 
um jovem juiz, em 5 de abril. que 
simplesmente cumpriu a lei e os 
trâmites processuais adequados. 

O mês era maio.
 Outro espetáculo que enver-

gonhou o país: caminhoneiros 
de todos os cantos deflagraram 
uma greve contrários à política 
de preços da Petrobras; gerou 
desabastecimento de alimentos, 
combustível e cargas, afetou 
aeroportos e causou reflexos ma-
croeconômicos e fiscais com um 
prejuízo estimado de 30 bilhões 
de reais para as finanças do país.

A vergonha do fato de uma 
classe desconhecer os mecanis-
mos do mercado de frete e da for-
mação de preço do combustível, 
por parte da Petrobras, e a falta 
de responsabilidade das consequ-
ências de uma classe fundamental 
para a logística do país e o retrato 
de nossa precária infraestrutura.

O mês é junho, Copa do Mun-
do na Rússia.

O time brasileiro com a pre-
tensão de apagar o vexame da 
última copa caiu em campo para 
os jogadores da terra do canari-
nho belga. A nossa estrela maior, 
decadente, caindo e rolando em 

campo irritando os adversários e 
a própria torcida. Protagonista de 
uma nação que tentava enganar as 
pessoas e o surgimento de uma 
onda de indignação da sociedade 
e a necessidade de restabelecer a 
soberania nacional, a identidade 
do seu povo, a ética e cadeia para 
os corruptos.

A controvérsia da introdução 
do árbitro de vídeo, em nome da 
tecnologia, tirando do futebol o 
imponderável, a arte do acaso, 
e criando mais dúvidas na inter-
pretação do vídeo. Uma inovação 
inútil!

Os times jogando um futebol 
parecido onde não se distingue 
mais o futebol europeu do sul-
-americano, todo mundo joga 
futebol. Um deserto de craques.

A próxima copa será no de-
serto!

O mês é setembro.
Pela revista semanal televisiva 

“O Fantástico” a possibilidade 

assistir à destruição do Museu 
Nacional, no Rio de Janeiro, 
onde o país perdeu a sua maior 
parte do patrimônio histórico e 
científico, onde 1300 itens arde-
ram na incúria de seus zeladores. 
Foram 20 milhões de peças que se 
transformaram em cinzas como a 
nossa história. Um país sem me-
mória é um país que precisa ser 
reinventado. O retrato ardente de 
nossos museus.

Ainda em setembro.
A eleição presidencial mais 

incerta desde a redemocratização, 
há três décadas, marcada pelo 
atentado a faca sofrido pelo can-
didato Jair Bolsonaro na cidade 
mineira de Juiz de Fora. Com 58 
milhões de votos se elege presi-
dente da República confirmando 
as observações dos analistas 
políticos da possibilidade de um 
candidato de direita, ou um aven-
tureiro, vencer o pleito. Repete-se 
no Brasil o que o mundo assistiu 
na alternância do poder por can-
didato de direita e outros países 
candidatos de esquerda. A radica-
lização excluiu o centro-direita e 
o centro-esquerda. Ainda bem!

O ano se encerra com a prisão 
de João de Deus por abuso sexual 
de suas pacientes. De Deus, todo 
poderoso, ao cárcere na mais vil 
ação de abusar de pessoas cré-
dulas, através da cura espiritual.

É este o país que no novo 
presidente receberá e terá missão 
de mudar!

O Brasil está se encontrando 
e, com certeza, será redescoberto.

"PO Brasil está se encontrando 
e, com certeza, 

será redescoberto"

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na 

central da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Bananal tiveram seu 

funcionamento prejudicado no dia 22/12/2018 das 06h24 às 10h24. Após o retorno da 

energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Rancho Grande tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 22/12/2018 das 12h59 às 15h39. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2018 PROC. Nº 619/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veículo novo (zero km) tipo Van para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Esporte e lazer, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: RODA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 15.332.890/0001-06
VENCEDORA DOS ITENS: 1.
VALOR TOTAL: R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 02/01/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2018 PROC. Nº 690/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos para sala de Integração Sensorial do Centro
Especializado em Reabilitação Tipo III – CER III, conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: EZEQUIEL M MARQUES ME CNPJ: 17.665.796/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
VALOR TOTAL: R$ 19.583,59 (dezenove mil quinhentos oitenta e três reais cinquenta e
nove centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 02/01/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de alteração de data e rerratificação II: 

Tomada de Preços Nº 19/18 - PROC. Nº 695/18.
O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública e a 
Rerratificação do Edital e Anexos, referente ao processo Licitatório cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na execução de serviços de melhoria no sistema 
de Iluminação Pública em vias dos Bairros Vila Passos; Bairro da Cruz; Jardim Novo 
Horizonte; Santa Edwiges; São Roque; Horto Florestal e Vila Simão; Centro e Cecap Alta, 
com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme Projeto Básico, 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI, a realizar-se 
ás 9h30min do dia 24 de janeiro de 2019. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 
3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br

ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,  zumba,mix,  gap,  stilleto
dance - F: 99669-2921 - Av. Ilha Bela
102  ( próx.  a Caixa)  -  Ipe  II
Centro de Treinamento Equipe
Abalo - Muai-Thai,  Jiu-Jtsu,  MMA
- F: 98116-4858  - Av.  Ilha Bela 105
- próx. a Lotérica -   Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga  177  -  F:  3527-5767  -
sharksaude@gmail.com  -  M.Cesar
Academia Estrutura Física - Av. das
Margaridas,  545  - V.  das  Acácias  -
F: (12)99649-1193 - Moreira Cesar
Academia Moviment:  Tel:  3637-
2557 Musculação,  Zumba  ,  Jump  ,
Aero-box,  Ritmo.  Av:  Dr.José
Ademir  César  Ribeiro,  650  Próx.
Av.  Zito  - M. César

AGUA/GELO
H2O PURIFICADORES DE ÁGUA SOFT
e MAQUINA DE GELO EVEREST -
Venda  -  locação  - Assit  técnica de
fabrica  -  refil  soft  original  -  F:
3645-4005/98887-1220  -  Av.  Jadir
Figueira  204  -  Pinda

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra - terra -
terraplenagem  - aterro  - desaterro
- F: 99716-1106/99160-7995  - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS  - Auto elétrica  -  F:
98207-6701/99170-7919  -  Rua  Dr.
Gonzaga  170  -  ao  lado  da  biblio-
teca  - Moreira César

AUTO MECÂNICA E ELÉTRICO
CAVE Auto Peças e Mecânica - F:
3641-1471  - Rua  Albert  Sabin 283
-  Ipe  I  -  Moreira  Cesar
AUTO MECÂNICA MAXIMUS -
direção  hidráulica  para  leves  e
pesados.  Av.  Princesa  do  Norte
736  -  F:  3645-3741/99188-7118  -
Cidade  Nova  -  Pinda
PACIFIC e TRANSMISSÕES - Centro
técnico  de  transmissão  auto-
mática  e  direção  hidráulica  -  F:
(12)  3642-4104/3643-4234  -
www.pacificauto  center.com.br
R.Luiza Marcondes de  Oliveira  160
-  Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA JA-GUAR
-  F:  99773-9876  -  Rod.  Manoel
César  Ribeiro  -  Nº  4753  -  Cidade
Nova  -  Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:  (12)
99161-0972/98151-6214  - Rua
Alcides  ótio  Ferreira  dos  Santos
545  -  Mantiqueira
RENATO DIESEL B. E INJET –  Tel
3643-4780  -  Av.  Prof.  Manoel  C.
Ribeiro,  4950  -  Cidade  Nova

AUTO ESCOLA
AUTO ESCOLA NOVA FERRARI - Rua
Takao  Domoto  108  -  Ipe  I

(12) 99104-0182

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo  -  Serv.  e
Peças. Av:  Prof  Manoel  C.Ribeiro,
4485  –  wolf.cen  troautomotivo@
gmail.com    -F:99613-3668/3642-
9174/ID  918*14338  Cidade  Nova

BANHO & TOSA
ANIMAL URBANO - F: 99787-4556
mariana@animalurbano@com.br/
www.facebook.com/animalurbanobr

BARBEARIA
BARBEARIA CARVALHO - F:  98110-
7708 - Av. Julio de Paula Claro 2565
-  Feital  -  Pinda
BARÃO BARBEARIA - F:98701-7393/
99123-7982  - Av. das Hortências 156
-  V.das  Acácias

BARES E LANCHONETES
Bar do BIBI - F: 99247-0598 - Ipe I -
Bar do ZÈ - Servimos  almoço  e
caldinhos  -  Frango  assado  no
sábado  e  domingo  -  Rua  Alcides
Timotéo  Ferreira  dos  Santos  (ant.
R.40)  nº  662  -  Mantiqueira

BEBIDAS
COMERCIAL PARAIBA - Bebidas  e
alimentos  em  geral  -  rua  José
Milton  Monteiro  115  -  (em  frente
ao  homem  de  lata)  Moreira  Cesar
EMPORIUM BROTHERS - F:  99232-
4033  -  Rua  Alcides  Timóteo  Fer-
reira  dos  Santos  497  -  Manti-
queira  -  Moreira  Cesar
JS BEBIDAS 24hs -  F:  3641-2377  /
98805-3719  -    Av.  Nova  Pinda  37  -
Setor  Norte  Ipe  I  Moreira  César
ADEGA J.P. MARINI- ROCK BAR 24 hs
- F: 3522-2219 / 99109-0502 - Av. das
Margaridas  53  -  V.das  Acácias  -
Moreira  César
Souza Bebidas - Av.  Manoel  Cesar
Ribeiro  4745  -  Cidade  Nova  F:
99705-9041/99754-9439  - Pinda

BICICLETARIA
BICICLETARIA CICLO MANIA - Av. José
Augusto  mesquita  386  -  F:  3637-
6448/99782-7224  -  Moreira  Cesar

BORRACHARIA
BORRACHARIA CARANGOLA - F:
99116-7166  Rua Albert  Sabin 138  -
Ipe  I  /  99146-4063  Rua  Ver. Vitorio
Cassiano  31  Carangola
Borracharia e Oficina do Edson - F:
3637-1856/99232-7770  -  Rua  José
Monteiro César  600  - Moreira César

CABELEIREIROS E INSTITUTOS DE
BELEZA

Cabeleireiro Nikaiu e Carmellite -
Ant. Rua 11 nº 137 - F: 98232-6565/
99130-8024  -  Moreira  Cesar
SERLI CABELEIREIRA UNISEX  - watts
98155-6436 - R. José B. Dos Santos,
190  -  Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica  e  Elétrica  Av:  Rio  de
Janeiro,  348/350 –  Cidade Nova  -  F:
3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-lidade
Técnica - F:  3641-1314  -
estec_pinda@uol.com.br  -Rod.
Ver.  Abel  Fabricio  Dias  nº  452/B  -
V.S.Benedito  -  M.César

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-1998
-  foto  p/documentos  -  R.  José  S.
Cardoso,  84  (Atrás  Bradesco)
Moreira  César

FUNILARIA e PINTURA
FUNILARIA e PINTURA DO
CLAUDIÃO - F:  99189-3222  -  Rua
Takao  Domoto  102  -  M.César
A.S.CAR Funilaria e pintura - F: 3637-
6557/98114-1144/99110-7341  -  Av.
Abel  Fabricio  Dias  830  -
V.S.Benedito  -  Moreira  César

GARÇON
ANDRÉ GUIZÃO e VANINHA ROMÃO
- Buffet  -  churrasqueiro  -
cozinheiro  -  barman  -  garçon  -  F:
99132-8264  -  V.S.Bendito
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE - Servs
de  garçon  p/  festas  de  bodas,
casamento,  banquete,  formatura,
etc.,  agendamento  c/1  semana  de
antecedência,  atendemos  Pinda/
Moreira  César  e Vale  do  Paraiba  -
F: 99140-9585/98119-2261- Pinda

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e Gas  -
3645-4000/3642-6921 - Av. Dr. Fontes
Junior 692  - M. Aurea  - Pinda

IMOBILIÁRIA
IMOBILIARIA CENTRAL -  locação/
vendas  -  F:  3641-2600/99105-2139/
3637-4894 - Av. Nova Pinda 35 - Ipe I

LANCHES
Sol Lanches especiais -  trailler  frente
ao CIZA - DISK 3527-6886/99118-9175/
98868-3218  - Moreira  César

LAN HOUSE
Home Video - Av.  José A. Mesquita
114  - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua Caçapava
nº  290  -  Cidade  Nova  -  F:3645-
4 0 2 2 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
ALE CAR Studio automotivo - F: 98288-
7140  /99174-4900  - Av. Nova  Pinda
210  -  Ipe  -  Moreira  César

TOM LAVACAR - Damos o brilho que
seu  carro não  tem.  F:  99251-9187  -
Rua  Laudelino  Leite  Sobrinho  119
Mantiqueira
Lavacar JAPA - Tel. 3637-3074/97403-
6524  45*16*100  473  –  Av.  José
Augusto  Mesquita,  251  –  M. César

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr. Fontes
Junior nº 880 - PINDA - F: 3642-8666/
3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e geladeiras
Av.  Ilha Bela  -  64  -  F:  98248-0334  -
Ipê  II  -  Moreira  Cesar

MANUTENÇÃO MECÂNICA
M.J Manutenção Mecânica  -  Rua
Takao Domoto 94  -  Ipê  I   - M. César
- Tel: (12) 3641-1957 - Cel: 7819-2542
-  ID 113*14471

MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta empresa:
ROCHA Casa e Cons-trução F: 3641-
2181/99614-6737  - M.César  -  Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F: 98172-
4590  /  3641-1670  -  Rua  Abel
Fabricio  Dias  5711  -  V.S.Benedito
-  Moreira  César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino  Ramos  da
Silva  -  Rua  Guilherme  Nicoletti
783  -  V.S.Benedito  -  FAZEMOS
CARRETO  -  F:  3641-1651/99127-
9140  -  Pinda
DEP. MAT. DE CONST. S. CRISTÓVÃO -
R. Caçapava, 31,    loja 1 - 3642-4207
-  Cidade  Nova.  Loja  2  -  3645-7351
B.  Campinas
JOÃO DE BARRO –  Mat. p/constr.  e
madeiras - Tel 3641-1929, 3637-5620
-  Av.  Dr.  José  Adhemar  César
Ribeiro,  1910.  Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE-TRICO
e HIDRÁULICO  - Tel 3641-2257 – R.
Alberto Sabin, 160 - Ipê I - M. César

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -   Rua
Oswaldo  Oliveira  Cornetti  271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305 -
Moreira  César
MERCADINHO CLÁUDIA  –  Tel  3641-
1400  Rua  Carlos A.  Machado,  32  -
Moreira  César
MERCEARIA DO TIÉ  -  Tel  3642-9719
R.Cruzeiro, 82 – Cidade Nova

MOTOCICLETAS
W. R. Motos - Disk Serviço Leva e Traz:
3645-7286 - Av. Rio de Janeiro, 502 -
Cidade  Nova

MOVEIS
LEÃO MÓVEIS -  F:  3641-2324  /

99246-4689  -  Rua  Takao  Domoto
192

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-SAR -
troca  de  óleo  especializada,
higienização  de  ar  condicionado
-  F:  (12)  3525-1630  /watts  98856-
5432  -  Rua  Ver.  Abel  Fabricio  Dias
808  -  V.S.Benedito  -  Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material escolar,
cosméticos,  brinquedos  e  embala-
gem em  geral.  F:  3637-3280/99103-
0375 - Rua Bulgária nº 623  - Pasin

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-rante
Pety Pão-  Tel:3648-3578  Av.  Rio de
janeiro,  616-  Cidade  Nova
PAN-VALLE-  Tel  3641-1876  -  Al.  das
Grevíleas,  669  -  Ipês  I  - M.C.
Art Pães  -  Tel.  3645-8967  –  R.  José
Benedito  Alves  dos  Santos,  197  -
Jdim  Morumbi  –  Pinda

PNEUS
SOFISTICAR AUTO CENTER - F: watts
99615-7828  /  3525-1801  email:
sofisticars@gnail.com  -  Rod.  Abel
Fabricio  Dias  753  -  V.S.Benedito
JS PNEUS ALEMÃO - F:  99731-4477/
98864-1024  - martelinho de ouro
polimeto  e  cristalização  -  retoque
em geral  -  F: 98845-0113 - Rua  José
Milton Monteiro 63  -  (ant. Rua  1)  -
Mantiqueira  -  Moreira  Cesar
Auto Center PRIMOS PNEUS -pneus,
freios,  alinhamento,  balancea-
mento,  escapamentos,    troca  de
óleo  e  suspensão  -  F:  3648-6784/
7813-6529  -  Rua  Luiza  M.  de
Oliveira  304  -  Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 - Rua Dr.
Fontes  Junior  - Alto Cardoso  - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E LANCHES
CASA DA FOGAZZA  -  atendimento
4°  a  2º  feira  -  Rua  José  Milton
Monteiro  321  -  F:  3641-1917  -
Mantiqueira
REI DA ESFIHA - F: 3637-2234/99672-
5574  -  Pça  Moreira  Cesar
BONELLI PIZZAS DELIVERY - F:
99617-6166/3637-4110/3637-4084  -
Rod.  Abel  Fabricio  Dias  7985  -
Pasin  -  Moreira  Cesar
PORTAL EXPRESS - Disk  esfiha 3641-
0541  -  V.S.  Benedito  -3648-4799  -
Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 – de 2ª
a  Dom.–  Das  18h as  24h  –  R:  José
Teberga, 650 – próx. Cisas – M. César

PROJETOS e CONSTRUÇÃO
AML ENGENHARIA - PROJETO e
CONTRUÇÃO - site: -
www.amlengenharia.com.br  -
email:   alberto3vs@gmail.com  -
Mantiqueira  -  Moreira  César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceitamos
cartão  VISA  e  MASTER  CARD.  Av.
Manacás  420  -  IpêII  F:  3522-5034
/watss  99215-5270/99748-2111  -
Moreira  César
Casa de Ração da Márcia - F: 3637-
5439  - Rua  das Hortências nº 24  -
Vale  das  Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N.  Sra  Bom
Sucesso,  1510 Alto Cardoso  - Pinda
-  F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E LANCHONETES
Restaurante Mantiqueira - atend. de
2  a  Sabado    das  11  as  15hrs  Ser-
vimos    p/romeiros e empresas    por
agendamento.  F:  3637-4233  -
Mantiqueira
Restaurante Fazendinha - Rua
Gregório Rodrigues de  Souza 46   F:
3641-1971/36375777/99612-0065 - V. S.
Benedito  - M.  César
Restaurante e Lanchonete Barbosa
-  Av. Rio  de  Janeiro 1045  -  Cidade
Nova  -  DISK  3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos -  Tel:  3637-
2298 - Av: João Fco da Silva,2565 -
Moreira  César
RESTAURANTE São JUDAS  TADEU
-  Tel  3642  4966  -  Rod.  Pres  Dutra
km  92  -  Cidade  Nova  -  Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES –  Tel  3637-
1616  Av.  José  M.  Machado  César,
206  - Moreira Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F: 3641-
1562  -  Mantiqueira

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles Rua
Pedro J.O.S. da Amaral 91 - F: 3641-
1216  - V.S.Benedito

TINTAS
GU TINTAS - Colorindo sonhos - Rua
Dr. Fontes Jr 580 - Alto do Cardoso
- F: 3642-1911/3527-1911 - Pinda -
Av.  José  Augusto  Mesquita  408  -
F:  3631-2511  -  Moreira  César

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES  -  transporte  de
funcionários  de  fábricas/facs/
aeroportos/excurções  em  geral
-  F:  3641-1297/7817-4501/99739-
1570/99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-2659 -
R. Albert  Sabin,  65  -  Ipê  I
Villa Vidros - Tel 99722-6066 wats/
98897-4288 - Av. Abel F. Dias, 5711
-  V.  S.  Benedito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

PROCESSO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de duas (02) retroescavadeiras sobre pneus, tração 
4x4, zero km, ano de fabricação e modelo não inferior a 2018/2018, potência 
líquida mínima de 90hp, cabine fechada com ar-condicionado, com para-brisa 
frontal e demais descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA 
PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 18/01/2019, às 14:00 
horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos 
exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no 
sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 03 de janeiro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
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Câmara de Pinda devolve mais da 
metade do duodécimo à Prefeitura
Valor economizado supera R$ 8 milhões; Prefeitura deve usar recurso no PDV e saúde

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, Carlos 
Moura, o Magrão (PR), de-
volveu no último dia 21 ao 
prefeito Isael Domingues (PR) 
um cheque de pouco mais de 
R$ 8,767 milhões referente à 
economia anual de recursos 
do duodécimo. Pelo segundo 
ano consecutivo, o Legislativo 
reenviou mais da metade de 
seu orçamento ao Executivo.

Aprovada pela Câmara em 
11 de dezembro de 2017, a 
LOA (Lei Orçamentária Anual) 
definiu que a Casa contaria 
com R$ 17,4 milhões para 
arcar com suas despesas em 
2018.  

Após adotar medidas de 
redução de gastos, Magrão 
entregou a Isael no fim de 
julho um cheque de R$ 4,7 

milhões, que representava 
pouco mais de 27% do valor 
do duodécimo. Segundo a 
Prefeitura, os recursos foram 
utilizados em investimentos 
nas áreas da educação, saúde 
e segurança pública. 

Já no último dia 21, o pre-
sidente da Câmara aprovei-
tou o término da cerimônia 
de inauguração do canil da 
Guarda Municipal, localizado 
no bairro do Socorro, para de-
volver ao prefeito o restante 
dos recursos   economizados 
durante o ano, que foi de 
cerca de R$ 4,067 milhões, 
correspondendo a 50,4% do 
valor do duodécimo.

No site oficial da Câmara 
de Pindamonhangaba, Ma-
grão, que deixará a função de 
presidente em 2019, dividiu 
a responsabilidade pela de-
volução com os demais par-
lamentares. “Esta economia 

só foi possível com o aval da 
mesa diretora e dos demais 
vereadores que nos têm apoia-
do em todas as decisões, bem 

O presidente da Câmara de Pinda, Magrão, e o prefeito Isael Domingues posam na entrega de cheque

Fotos: Divulgação CMP

Piquete, 02 de janeiro de 2019 – 
Com o objetivo de tornar mais justa 
a medição do consumo de água na 
cidade e incentivar o consumo mais 
consiente, a Águas Piquete deu início 
ao processo de individualização dos 
hidrômetros, ou relógio de água, como 
é popularmente conhecido, no Conjun-
to Habitacional (CDHU) localizado no 
bairro Santa Isabel. 

Esse serviço, que teve início na se-
gunda quinzena de dezembro do ano 

passado, irá beneficiar 64 famílias, já 
que cada apartamento receberá um 
novo relógio medidor de consumo de 
água. 

Segundo Felipe Parente, coordena-
dor da Águas Piquete, com a individu-
alização, cada cliente pagará o valor 
real consumido, sendo justo com os 
que fazem uso consciente deste recur-
so. As instalações dos equipamentos 
estão sendo realizadas gratuitamente 
pela Águas Piquete.

Conjunto Habitacional 
de Piquete terá 

individualização de 
hidrômetros

Cliente pagará fatura de água de acordo com o real consumido 

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

ABANDONO DE EMPREGO

CFCB Gagiu Ltda Me, situada na Rua Jose Elache, 41 - Ponte Alta, Aparecida/SP, convoca 
o Sr. Rodrigo Vargas de Souza, RG: 41.972.112-3. CPF: 303.538.478-95 a comparecer a 
firma no prazo de 24 (vinte e quatro horas) sob pena de configurar abandono de emprego, 
sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.

como os servidores que nos 
dão o respaldo necessário 
para nossas realizações. Te-
mos feito um trabalho com 

responsabilidade e zelo. Por 
isso, o resultado positivo desta 
economia de recursos públi-
cos deve ser creditado a todos 

os vereadores e servidores do 
Legislativo”. 

O chefe do Legislativo re-
velou ainda que foi infor-
mado por Isael que parte do 
recurso será utilizado para 
o pagamento dos direitos 
trabalhistas dos servidores 
municipais que aderiram 
ao PDV (Plano de Demissão 
Voluntária), lançado em abril. 
Já o restante será empregado 
em melhorias nos setores da 
saúde, mobilidade urbana e 
infraestrutura. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou uma entrevista 
com Magrão, mas ele não foi 
localizado até o fechamento 
desta edição. 

Déjà vu – Em 22 de dezem-
bro de 2017, Magrão realizou 
a devolução de um cheque de 
pouco mais de R$ 8,875 mi-
lhões aos cofres municipais. 
O valor correspondia a cerca 
de 53% do orçamento que a 
Casa contava para arcar com 
as despesas do exercício de 
2017, ano que o duodécimo 
foi fixado em R$ 16,8 milhões.

À época, o montante foi 
questionado por parte da 
população. Nas redes sociais, 
internautas chegaram a afir-
mar que o valor expressivo 
economizado demonstrava 
que a Câmara não necessi-
taria receber um duodécimo 
alto no ano seguinte.  

A indagação popular não 
surtiu efeito, já que a LOA de 
2018 estabeleceu um duodé-
cimo 3% superior ao do ano 
anterior.


