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Nova lei sobre serviço garante 15% da frota para aplicativo; passageiros esperam melhor mobilidade

Uber aguarda sanção para atuar 
regulamentado nas ruas de Lorena

O uso do aplicativo Uber, já disponível nas ruas de Lorena, que passa por processo de regulamentação
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Após cancelamento de 
sessão, supostas ameaças e 
a presença da Polícia Militar, 
o aplicativo Uber avançou 
em Lorena, que aumentou 
o grupo de cidades do Vale 
do Paraíba que contam com 
o serviço. A Câmara aprovou 
um projeto que autoriza o 
transporte de passageiros 
através do Uber, na última 
segunda-feira.

Com apenas um voto con-
trário, o município passa a 
contar com uma frota de até 
vinte veículos auxiliando o 
transporte da população. O 
projeto seguiu para a sanção 
do prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido).

Com uma sessão contur-
bada pela quantidade de 
projetos na ordem do dia, a 
presença de taxistas, moto-
boys e a população, o projeto 
foi o último a ser discutido. 
Apenas o vereador Samuel 
de Melo (PTB) foi contra a 
proposta, sendo aprovada 
por 15 votos a 1.

O parlamentar justificou 
seu voto contrário, entre 
as pontuações pela regula-
mentação da Prefeitura em 
estipular a quantidade de ve-
ículos na cidade. “Parabenizo 
vocês (vereadores) pela luta 
pela categoria, mas acho que 
deveria ser oposto. Deveria 
ser menos regulamentação, 
isso em geral seria melhor 

para a sociedade”, analisou 
Melo. “Precisamos de menos 
intervenção do Governo na 
vida das pessoas”, comple-
tou.

O secretário de Negócios 
Jurídicos de Lorena, Adriano 
Aurélio dos Santos, expli-
cou que a profissão Uber 
é regulamentada por uma 
lei federal, que estipula re-
quisitos mínimos para que 
o aplicativo funcione, e dá 
a opção aos municípios de 
regulamentar o serviço. Após 
um estudo sobre o serviço 
de táxi na cidade, que hoje 
possui 128 inscrições, o Exe-
cutivo elaborou um projeto 
regularizando o uso do app.

Entre os requisitos, é ne-
cessário que o motorista pos-
sua CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) categoria B 
(no mínimo), com a infor-
mação de que ele exerce 
atividade remunerada; curso 
de transporte coletivo de 
passageiros reconhecido 
pelo órgão especializado; 
estar em dia com os tribu-
tos municipais; comprovar 
a contratação de seguro de 
acidentes pessoais aos passa-
geiros e seguro obrigatório 
de danos pessoais causado 
pelo veículo; ser inscrito 
como motorista contribuinte 
por INSS (Imposto Nacional 
Sobre Serviços) e apresentar 
uma certidão negativa de 
antecedentes criminais.

O veículo deve ter até 
cinco anos de fabricação, 

oferecer amplas condições 
de segurança e conservação 
e estar com a documentação 
e licenciamento em dia. 
“Diante esses requisitos, a 
Prefeitura vai autorizar a 
inscrição municipal, e anual-
mente, ele terá que compro-
var todas essas condições”, 
frisou Santos.

A frota será de 15% do 
total de taxistas inscritos no 
município (148 veículos), o 
que segundo o secretário, 
são vinte, número conside-
rado suficiente para atender 
a demanda da cidade.

Para a balconista Maria 
Evelise, de 37 anos, que não 
possui um veículo próprio e 
utiliza o transporte público, 
o serviço ampliará as condi-
ções de locomoção devido ao 
baixo custo. “Vai ser ótimo 
ter o Uber aqui, porque é 
mais barato que o táxi. A 
gente que necessita de ôni-
bus, cidade pequena não tem 
ônibus toda hora. Até mesmo 
para levar as crianças ao 
shopping vai ficar mais fácil, 
barato e rápido”.

A oportunidade não é ape-
nas para os lorenenses. De 
acordo com Santos, o inte-
ressado deve se inscrever 
na Prefeitura, mas não há 
obrigatoriedade de que ele 
seja residente no muníci-
pio. Até mesmo os taxistas 
podem solicitar uma vaga 
utilizando outro veículo. 
Marcondes terá um prazo de 
15 dias para sancionar a lei.

Tenaris Confab demite 85 metalúrgicos 
após discussões com sindicato em Pinda
Funcionários são desligados devido à baixa demanda; negociação garante permanência de 265

Reunião do sindicato que debateu propostas da Tenaris Confab; anunciou permanência de garantiu 265
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Alegando excedente de 
funcionários e queda na 
demanda de produção, a 
Tenaris Confab demitiu 85 
colaboradores na última 
semana, em Pindamonhan-
gaba. Para evitar ainda mais 
cortes, a fabricante de tubos 
de aço firmou um acordo 
com os metalúrgicos para o 
cumprimento de um plano de 
medidas que preservará 265 
postos de trabalho.

Durante assembleia na ma-
nhã da última segunda-feira, 
cerca de 750 funcionários da 
Tenaris Confab aprovaram 
a proposta da direção da 
empresa que consistiu na 

inclusão de 176 emprega-
dos em lay-off (programa do 
Ministério do Trabalho que 
complementa metade do sa-
lário do funcionário) e outros 
70 em work-sharing (redução 
de jornada e salário).

Desde o último dia 19, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba liderava 
a mobilização dos quase 1,2 
mil funcionários da empresa, 
sugerindo que a empresa ado-
tasse o lay-off e work-sharing 
para evitar demissões. 

Na data, a associação che-
gou a cogitar a realização de 
uma greve caso a fabricante 
de tubos de aço prosseguisse 
com seu plano de cortar 350 
funcionários, devido à uma su-
posta queda em sua demanda 

de produção.
Apesar dos 85 desligamen-

tos, para o presidente do sin-
dicato da categoria, Herivelto 
dos Santos, o Vela (PT), o saldo 
da negociação foi positivo. “O 
Sindicato fez o possível para 
que não ocorresse nenhuma 
demissão. Mas já que não foi 
possível, o importante é que 
conseguimos preservar 265 
empregos. Se não existisse 
mobilização dos trabalhado-
res, a empresa não teria feito 
nem a primeira proposta”.

Em resposta à imprensa 
regional, a Tenaris Confab 
confirmou o acordo com os 
metalúrgicos. A empresa 
ressaltou ainda que regis-
trou queda em sua produção 
devido a uma baixa no setor 
de óleo e gás. Outo impacto 
negativo foi o fim de um 
projeto de exportação, que 
representava 80% da produ-
ção da fábrica.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou entrar em contato 
com a direção da empresa, 
mas nenhum responsável foi 
localizado até o fechamento 
desta edição.
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Bastidores da Política

Roderley Miotto

Felipe César

Tobogã
Como filme repetido, a política 

de Piquete escreve sua história com 
mais uma cassação nos meios públi-
cos. O premiado desta semana foi o 
ex-vereador e atual suplente Sidnei 
de Barros Magalhães – o Gato, que 
pelo visto, ou melhor, publicação no 
Diário Oficial, teve seu mandato de 
conselheiro cassado pelo órgão na 
cidade. Segundo a boca pequena, 
Gato foi denunciado por uso indevido 
do carro do Conselho Tutelar. A título 
de lembrança, seu irmão e também 
ex-vereador Clau do Jornal teve o 
mandato cassado na Câmara Muni-
cipal por improbidade administra e, 
permanece até o momento com seus 
direitos políticos suspensos pela Jus-
tiça Eleitoral. A cidade também viveu 
num passado não muito distante o 
afastamento do ex-prefeito Otacílio 
Rodrigues do mandato, por mal-
versação do dinheiro público. Este 
ano, a prefeita Teca Gouvêa chegou 
ser afastada do cargo por cerca de 4 
meses e, para completar o ‘caordel’, o 
vereador Rominho Eventos teve seu 
mandato cassado no TRE – Tribunal 
Eleitoral Regional, por infidelidade 
partidária.

Não convidem para...
...o mesmo velório aquele ex-ve-

reador de Cruzeiro ‘aficionado’ em 
sepultamentos e o prefeito Thales 
Gabriel, principalmente se tiverem 
que decidir em que espaço ocorrerá 
o funeral...

Pé na cova
Corre pelas esquinas de Cruzei-

ro que a reforma e reativação do 
Velório Municipal entregue à po-
pulação, na última terça-feira, além 
de garantir atendimento gratuito à 
população, marcou o final de uma 
monopólio sorrateiro do ‘comércio 
paralelo de mortos’ na cidade. A 
repercussão nas rodas políticas foi 
imediata, acrescida com tempero 
de ameaças e juras de vingança. 
Enquanto uma minoria ‘se mordem’ 
de raiva com a realidade de um 
velório acessível aos moradores, o 
prefeito Thales Gabriel e sua equipe 
de trabalho recebem o ‘aplauso da 
torcida’...

Do paliativo ao...
...definitivo O prefeito Isael 

Domingues resolveu fazer pelos 
comerciantes do Mercadão de Pinda 
o que seus antecessores procrastina-
ram por muito tempo, a criação de 
uma administração local e oficial 
para cuidar dos interesses de todos 
permissionários, fazer a gestão do 
espaço e chegar a um denominador 
comum com o Ministério Público, 
que insiste em licitação para cessão 
de box. Esta medida, que agradou 
a maior parte dos negociantes do 
local, ‘bateu na trave’ de ‘dois ou 
três’ que sempre posaram como 
padrinhos do Mercadão, mas só 
fizeram política de liquidificador em 
cima do pessoal...

O estilo dos velhos...
...versos à política do novo A 

disputa pela próxima presidência da 
Câmara de Pinda colocou o tal de 
tradicional da política conhecida da 

cidade em dispu-
ta com a expec-
tativa de novos 

‘ares’. O vetera-
no Felipe Cesar 
reúne apoio dos 
internos e externos do Legislativo 
para vencer Roderley Miotto, que 
busca uma oportunidade de gestão 

Dito Bala e o bacalhau

na Casa de Leis para melhorar as 
condições de vereança aos colegas. 
Embora a votação seja restrita aos 
vereadores, o mercado político se 
divide entre Felipe, que já presidiu 
a Câmara (e todos sabem que o es-
tilo será o mesmo) e Roderley, que 
poderá surpreender com seu ‘sangue 
novo!?!?

Fiel da balança
A especulação política de Pinda 

se movimenta em suas preferências 
para presidência da Câmara, com 
uma leve ascendência para candi-
datura que possibilita a quebra da 
‘mesmice’. Pelo aplauso da torcida, 
ou melhor, do público que acompa-
nha as sessões da arquibancada, os 
votos decisivos estão entre os dois 
vereadores, cujos nomes lembram 
‘Farmácia’. Se o candidato Ro-
derley, que soma apoio de Rafael 
Goffi, Renato Cebola e Ronaldo 
Pipas conseguir atrair Toninho e 
Jorge, a parada estará definida nesta 
segunda-feira. Por outro lado, Felipe 
César conta com Jânio Lerário, Ma-
grão, Professor Osvaldo e Gislene 
Cardoso. Oposto a Miotto, Felipe, 
na ‘zona de conforto, tenta apenas 
um dos fiéis da balança para ganhar 
com 6 votos...

E por falar em eleição...
...para presidência do Legisla-

tivo de Pinda, o líder comunitário 
Dito Bala 
foi flagrado 
providen-
c i a n d o  o 
material de 
seu próxi-
mo protesto 
na Câmara. 
S e g u n d o 
Dito, "en-
quanto os 
vereadores 

comem bacalhau, a população fica 
só na manjuba". Quem viver verá!!!

“Fala contaminada..."
Parece que as 'alfinetadas' do 

vereador Fabricio Dias (MDB), 
na tribuna da Câmara, dirigidas ao 
prefeito e aos colegas governistas, 
encontrou resistência no presidente 
Celão esta semana. Na tentativa de 
requentar o nome de seu líder, Argus 
Ranieri, como candidato a prefeito 
mais uma vez, Fabrício foi 'metra-
lhado' por estar envolvido numa 
reunião subversiva com alguns 
servidores da Prefeitura, ocorrida 
na residência do emedebista. Celão 
questionou durante entrevista na 
imprensa doméstica a 'ganância' do 
MDB pelo poder e o desrespeito à 
administração Marcus Soliva, que 
vem apresentando bons resultados 
em Guaratinguetá.

Mais vereadores
A especulação política registrou 

esta semana, em Guará, o vereador 
Décio Pereira (MDB) tentando pro-
por mais vagas na futura Câmara, e 
os colegas Márcio Almeida (PPS) 
e pasmem, Fabrício Dias (também 
do MDB) rejeitando a proposta. De 
acordo com a patuleia interessada 
em mais vereadores no Legislativo, 
quando a bolada nas costas vem do 
próprio partido, no caso o MDB, é 
hora trabalhar a mudança...

'Mãos alheias...'
Parece que as grandes mudanças 

na Câmara de Aparecida, ao invés de 
ocorrerem pelas mãos do presidente 
Marcelo Marcondes (como foi pro-
metido), estão seguindo pelos rigores 
da Justiça. Após ter seu concurso 
público barrado por ordem judicial 
– que aconteceria por intermédio de 
uma empresa com histórico duvidoso 
–, veio a determinação para dispensa 
imediata de todos assessores com 
grau de parentesco com vereadores 

(que dó da Cida Castro!). Os despa-
chos judiciais não pararam por ai; 
obedecida a determinação, chegou 
agora, quer dizer, na última semana, 
a ordem expressa para exoneração 
dos assessores com escolaridade in-
compatível aos cargos. La se foi, ou 
se vão, assessores da mesa diretora, 
de imprensa e parlamentar. Ah! O 
agente administrativo também.

O que muitos querem saber
Como o quarteto emedebista da 

Câmara de Guará vai se posicionar 
com relação às contas rejeitadas do 
ex-prefeito Francisco Carlos, que já 
tramitam pelas comissões do Legis-
lativo, para votação? Se prevalecer o 
que eles – Ney Carteiro, Tia Cleusa, 
Décio Pereira e o sapiente Fabrício 
Dias – sempre defendem na tribuna 
da Casa, de que seguem as orienta-
ções do Tribunal de Contas, Chico 
Hair está 'frito'...

Vala comum
Tem gente, quer dizer, verea-

dores, comissionados e efetivos da 
Câmara de Lorena contando os dias 
para que o 'enTão' presidente, caia 
na vala comum, ou seja, no plenário 
da igualdade, para ver sua reação 
sem os privilégios e recur$os da 
presidência, e provavelmente, com 
dois assessores a menos. Pelo que se 
comentam nos corredores da Casa 
Arnolfo Azevedo, é que poucos têm 
aguentado suas crises de histerismo 
e estrelismo ao mesmo tempo.

Plataforma 2020
Aliados do passado, Dr Paulo 

Neme e João Bosco Romeiro ‘tro-
cam cartas’ para decidir em qual 
palanque devem estar nas eleições 
de 2020, ou se recriam uma plata-

forma própria para o futuro pleito, 
já que a dupla não descarta a pos-
sibilidade de correrem juntos na 
mesma direção. Num tabuleiro de 
preferências, a especulação política 
joga com certeza que o ex-prefeito é 
antagônico ao homem que perdeu as 
duas últimas, e simpático à filha da 
saudosa Consulesa. Por outro lado, 
o ex-vice prefeito, como sempre 
versátil e aglutinador, serve muito 
bem de coringa com um (a) ou com 
outro, mas está sendo incentivado a 
pensar em candidatura própria com 
apoio maciço do pessoal que sobe a 
serra do Litoral.

 
Visita oficial

A visita do presidente Jair Bol-
sonara a Guaratinguetá - leia-se Es-
cola de Especialista da Aeronáutica, 
municiou a política da cidade. Pelo 

whats, as informações chegavam em 
tempo real dos que tentaram chegar 
perto do homem e foram barrados, e 
de quem não teve acesso ao espaço 
vip. O prefeito Marcus Soliva e o 
presidente da Câmara, Celão, tive-
ram a atenção de Bolsonaro por um 
tempo considerável, já o vereador 
Fabrício Dias não teve a mesma 
sorte, além de amargar o sol escal-
dante e dividir a foto com o terceiro 
escalão dos visitantes.

Soliva, Celão e Bolsonaro 

Paulo Neme e Romeiro

Sindicato de Pinda  
cobra reajuste de 
5% para servidores
Sindicato ameaça greve se reivindicação 
não for atendida; Isael planeja medidas

O prefeito de Pinda, Isael Domingues, analisa pedido dos servidores para reajuste

Fotos: Leandro Oliveira
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O Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais de Pindamonhangaba 
protocolou na última semana um 
ofício na Prefeitura cobrando que 
seja concedido um reajuste salarial 
de 5% para a categoria no início de 
2019. Caso o pedido não seja aten-
dido, a associação cogita liderar um 
movimento de greve.  

Após quase nove meses de ne-
gociação entre o prefeito Isael 
Domingues (PR) e o presidente do 
Sindicato dos Servidores, Daniel 
Ramos, o Executivo concedeu 
em junho um reajuste salarial de 
2,07% para os seus funcionários. O 
valor desagradou o representante 
da categoria, que solicitava um 
aumento de 7%.

Devido à discordância entre as 
partes sobre o valor do índice, uma 
reunião em 14 de junho definiu que 
o município buscaria adotar um 
plano de medidas que viabilizasse 
um novo aumento salarial no início 
do ano que vem.

“Requentando” a reivindicação, o 
ofício protocolado na última sema-
na pelo sindicato cobra que o rea-
juste de 5% seja incluído no projeto 

da LOA (Lei Orçamentária Anual) 
de 2019, que tramita na Câmara. 
“Fomos compreensíveis quando 
o prefeito deu aquele reajuste de 
apenas 2,07% no meio do ano. Es-
peramos que dessa vez ele atenda 
ao pedido dos trabalhadores, que 
merecem um aumento mais signi-
ficativo. Caso a nossa solicitação 
não seja atendida, faremos uma 
assembleia em que os servidores 
decidirão se cruzarão os braços”, 
afirmou o presidente do Sindicato.

O projeto da LOA 2019 está pre-
visto para ser colocado em votação 
pelos parlamentares na próxima 
segunda-feira.

Outro lado – Em nota oficial, a 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
revelou na tarde da última quar-
ta-feira que planeja conceder um 
reajuste salarial aos servidores no 
início do ano que vem, mas o valor 
percentual ainda não foi definido. 
De acordo com o Executivo, o 
índice dependerá da arrecadação 
municipal e do limite prudencial de 
gastos com a folha de pagamento, 
respeitando a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

Apesar da indefinição, a Prefeitu-
ra afirmou que a previsão é que o 
valor seja próximo de 5%.
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ALUGA-SE
Aluga-se quartos no 
Jardim Primavera. Va-
lores 400,00 300,00 
ou 250,00. Tratar no 
telefone 98152-7920, 
falar com Lila
Alugo apartamento 
em Ubatuba, tempo-
rada, feriado, natal, 
Reveillon. Faço par-
celamento. Falar com 
Isabel, no telefone: 
99607-4653
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO 2 Cômodos 
– Mombaça.  Tr. f : 
98299-1607 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
centro. Com mobí-
l ia ou sem. Agua/
luz/ IPTU inclusos 
no aluguel. Tr. F: 
99173-5058/99707-
4226/3642-7176 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Tenório/Ubatuba Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Casa – Mo-
reira César – Tr.F: 
99724-1011 - Pinda
Vende-se casa no 
loteamento Granja 
Patury - com quarto, 
sala, cozinha - va-
randa - área de 300 
metros - tratar com 
Benedito - tel 98145-
4594
ALUGO 2 cômodos 
nos fundos – Santana 
-  p/casal sem filhos. 
Tr.F: 99223-2448 – 
Pinda
TROCO Casa c/6 cô-
modos – garagem e 
edícula nos fundos 
por casa área rural 
de Pinda, doc.ok. Tr.F: 
3642-3994/98152-
6615 – Pinda
ALUGO Apto – Cris-
pim – Pedra Bonita 
– incuso água/gás/
cond.Tr.F: 99628-
1853/99168-2500 – 
Pinda
ALUGO ou VENDO 
Chácara de 1.000m2 
com casa e plantas. 
Tr.F: 3645-3802 – 
Pinda
ALUGO Casa c/4 cô-
modos, água e luz 
separado – Cidade 
Jardim – prox. Ao 
colégio Angelo Paz. 
Tr. F: 99196-4791/ 
99233-7616 – Pinda 
ALUGO Ponto co-
mercial (6x25). Tr.F: 
99230-4931 – Pinda
ALUGO Suite – Ouro 
Verde. Tr.F:99204-
5626 - Pinda
ALUGO Casa c/2 dor-
ms., sem garagem 
– Alto do Tabaú.Tr. F: 
98129-6387
ALUGO Casa – Vista 
Alegre – moradia se-
gura. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
ALUGO Ponto comer-
cial – Vista  Alegre. Tr.: 
99755-5478 – Pinda
Ótimo ponto comer-

cial, situado no bairro 
Beira Rio, com 100m². 
Valor R$ 2.500,00. 
Telefone: 3132-7105 
ou 99748-8343
Alugo casa no Pedre-
gulho com, 3 quartos, 
garagem. Casa no 
bairro Santa Rita, com 
2 quartos. Casa no 
Copemi com 2 quar-
tos, garagem. Tele-
fone: 99731-9281 ou 
99193-5073
Aluga-se casa no pe-
dregulho, 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, garagem. Valor 
R$ 600,00. Telefone: 
3133-5688 ou 99740-
7124
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
que, 100metros da 
praia, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
sacada. Telefone: 
99660-1490 ou 3122-
3616. Falar com João
Aluga-se uma edí-
cula, fundos, com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, sem 
garagem, no bairro 
Beira Rio 1, tratar nos 
telefone: 3125-2992 
ou 99154-7051
Aluga-se uma casa 
no vale da serra, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem, com condomí-
nio. Valor R$ 850,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124
Locação em Ubatuba, 
apartamentos, casas, 
chalés, aceitamos 
excursões. Telefone: 
99789-1357 ou 3633-
1808. Falar direto 
com o proprietário. 
Alugo casa sala, 2 
quartos, cozinha. Rua 
Tomé de Souza, 321. 
Fundos , com entrada 
independente. Tratar 
no telefone: 99107-
2365
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Bonsuces-
so – c/2 stes, sala, 
coz., varanda grande 
– 1 banh.fora. Tr.F: 
99182-3375/99732-
0492 – Pinda
V E N D O  á r e a  d e 
18.500m2 – Reden-
ção da Serra – Tr.F: 
98260-1357 - Pinda
VENDO te r ren  o 
Pque das Palmei-
ras – c/200m2. Doc. 
Ok. Tr. .F:  97424-
6954/99736-7713 – 
Pinda 
VENDO Terreno 5x25. 
Ent. De 1.100,00. 
Prestações a partir 

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadeiras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  
Tr. F: 99721-0533 - 
Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garn ises ,  v ive i ro 
grande telado, carro-
cinha de mão, chur-
rasqueira grande 
chapeada. Bom pre-
ço. Tr.F: 3645-5783 
– Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. 
R$  1.500,00. Tr.F: 
98819-9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornal, ótima lo-
calização em Guara-
tinguetá. Falar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
func ionando.  Em 
Aparecida e sem lu-
vas. Telefone: 99783-
1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 
parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
Vendo 3 máquinas 
confecção. 1 reta, 
1 galoneira, 1 over-
loque. Todas semi 
novas e revisadas. 
Telefones: 99630-
0220 ou 3125-2544
Aluga-se um mer-
cadinho, todo mon-
tado. Só chegar e 
trabalhar, no bairro 
Jardim do Vale 2. Te-
lefones: 99769-9536 
ou 99269-1950
Vendo ou troco es-
cola de natação, 
piscina de 9125m², 
pedregulho. Telefone: 
99626-2767. Falar 
com Jorge
Passo ponto cafe-
teria, completa, ga-
ler ia best center, 
pedregulho. Ao lado 
da Loja Americanas. 
Excelente clientela, 
motivo: mudança de 
cidade. Tratar no te-
lefone: 98196-8336
Vendo excelente ban-
da de jornais, ótima 
localização em Gua-
ratinguetá. Falar dire-
to com o proprietário 
no telefone:  99737-
6838
Corte e podas de 
árvores, serviço pro-
fissional, orçamento 
sem compromisso. 
Fa lar  com Si lv io 
99639-5868 ou Fa-
biano 99771-0074
Contrata-se costurei-
ra para trabalhar em 
confecção em Gua-
rá.  Salário Bruto R$ 
1.100,00. Telefone: 
98157-0164

Vendo uma HD 80GB, 
segate, barracuda 
700.9, usada, em bom 
estado, R$ 50,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vendo estande de 
mogno com espaço 
para tv de 50 polega-
das, R$280,00. Falar 
com Josiane. Telefo-
ne: 99715-7811
Vende-se título fami-
liar do Itaguará. Valor 
R$ 4.500,00 à nego-
ciar. Telefone: 98807-
5687 ou 2103-1556
Vendo freezer hori-
zontal 350litros, mi-
croondas, máquina de 
lavar 15kg e 9kg, be-
bedouro refrigerado. 
Telefone: 997776288 
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo 
discos, moedas, en-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. Rua 
Sete de Setembro, 
121
Vendo jazigo com 3 
gavetas, no parque 
das o l ive i ras.  R$ 
8.000,00. Telefone: 
3122-0996 ou 99602-
5118
Vende-se uma máqui-
na fotográfica digital, 
samsung, cor preta,-
na caixa nova, 14,2 
megapixels, com bol-
sinha para carregar. 
R$ 180,00. Falar com 
Fátima no telefone: 
3105-2783 ou 98137-
2542.
VENDO Mini acade-
mia – Tr.F: 99109-
4259 - Pinda
VENDO Máquina de 
moer carne, balança 
e 1 seladora. Tr.F: 
98155-4355 - Pinda
VENDO guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador meteo-
ro. R$ 1.000,00.Tr.F: 
99160-9193 – Pinda
VENDO Frango e ga-
linha caipira. Tr. F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Carrinho de 
pipoca R$ 1.200,00. 
Tr.F: 99158-3515 – 
Pinda
VENDO Carrinho de 
Pastel/lanche. Tr. F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça, 
ótimo estado. Tr. F: 
3527-8496/99174-
8286 - Pinda
Vendo HD 250Gb 
western digital sata 
2 R$ 70,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo geladeira R$ 
150.00, fogão R$ 
50.00, máquina de 
lavar R$ 150,00, sofá 
R$ 100,00, poltro-
na 50,00. Telefone: 
99777-6505
Aluga-se uma sala 
comercial no centro, 
próximo a santa casa, 
sala de recepção + 
banheiro. R$ 750,00. 
Telefone: 2103-2599 
ou 99614-2077
Passa-se mercearia 
montada na pedreira. 
Falar com Cláudia no 
telefone: 99788-6525
F o r m a t a ç ã o  d e 
computadores e no-
tebooks, R$ 40.00. 
Falar com Ygor. Tele-
fone: 99162-4870
Vende-se filhores de 
shih tzu, vacinados 
e vermifugados, e 
fêmes disponíveis. 
Telefone: 3125-6863 
ou 98869-3819
Vendo uma TV, tela 
plana, panasonic, 40 
polegadas. R$ 800,00 
Telefone: 3133-7721 
ou 98829-2027
Vende-se uma ca-
saco de pele animal 
em perfeito estado, 
forrado original. Te-
lefone: 3125-4670 ou 
99781-1036
Compro a sucata 

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 – residen-
cial/comercial. Tr.F: 99229-
8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Falar 
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
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 

Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

Diversos
Alugo chácara com pis-
cina, 5 quartos, salão 
de jogos, churrasqueira, 
campo de futebol, televi-
são à cabo, wifi. Telefone: 
3127-1161
Auto peças Brasil. Com-
pramos crcaça de bate-
rias. Vila Brasil Guara-
tinguetá. Melhor preço. 
Telefones: 3132-4765 ou 
3133-9274
Vende-se uma cadeira de 
rodas, semi nova, valor 
à combinar. Telefones: 
3013-4064 ou 98176-4485
Faço carretos e fretes para 
Guaratinguetá e região. 
Telefone: 98120-6454 ou 
99734-5426
Vendo móveis de cozinha, 
sala, quarto. De qualidade 
e em bom estado. Fa-
lar com Marco. Telefone: 
99728-7670 ou 3126-6065
Fazemos carretos de até 
900kg, toda a região, inclu-
sive, São Paulo, litoral nor-
te e sul de Minas. Telefone: 

EDITAL DE ELEIÇÃO

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DA SAÚDE DOS APOSENTADOS, 
PENSIONISTAS E TRABALHADORES DE LORENA E REGIÃO - ASAPT, 
inscrita no CNPJ sob nº 04.777.643/0001-05, no uso das atribuições 
conferidas pelo Estatuto Social, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que estarão abertas as inscrições para eleição da Diretoria 
da Associação e Conselho Fiscal para o período 2019/2022, nos termos 
que seguem:

1) As inscrições das chapas concorrentes deverão ser efetuadas de 
07/12/2018 até o dia até 07/01/2019 às 17:00, conforme prevê o artigo 
64 do Estatuto.
2) As inscrições devem ser encaminhadas ao Diretor da Asapt que 
protocolará e decidirá pelo pedido de deferimento da inscrição da chapa.
3) Somente poderão ser registradas chapas completas (23 candidatos), 
sendo inelegíveis os que não forem associados, os que não estiverem 
a pelo menos 12 (doze) meses no quadro social, os que não estiverem 
quites com o cofre da Associação, os que tiverem suas contas rejeitadas 
em cargos de administração, os que houverem lesado o patrimônio de 
qualquer entidade, os que estiverem sub-júdice ou condenados pela 
justiça, enquanto persistirem os efeitos da pena e os analfabetos,conforme 
artigo 63 do Estatuto Social.
4) As chapas deverão ser encaminhadas, para fins de inscrição, com 
ficha de qualificação de cada candidato. Ocorrendo o indeferimento do 
pedido caberá recurso no prazo de 24 horas.
5) A Eleição ocorrerá no dia 05 DE FEVEREIRO DE 2019, das 09:00 às 
17:00 horas na sede da Asapt.
6) Estão aptos a votar todos os associados que estejam em dia com o 
pagamento da mensalidade.
7) Realizada a totalização dos votos, será proclamada a chapa vencedora.
8) Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da Associação serão 
eleitos, por escrutínio secreto, mas, se houver apenas uma chapa, a 
eleição poderá se dar por aclamação.
9) Todo processo constará em ATA, que deverá para sua validade ser 
assinada pelo Diretor.

NOTA: Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados 
em condições de votar nesta data é de 250 (duzentos e cinquenta).

Lorena/ SP., 03 de dezembro de 2018.

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
Presidente da ASAPT

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo nº 9431/18 GPRO – TP nº 12/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA
ME CNPJ: 16.793.191/0001-26
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo no art. 65, I, “a”, da Lei 8.666/93, fica
acrescido 21,73% (vinte e um vírgula setenta e três por cento), equivalente a R$ 
7.974,99 (sete mil novecentos setenta e quatro reais noventa e nove centavos), 
ao valor anual do contrato, destinados a reprogramação de meta;
Cláusula Segunda – A cláusula 5.1 do contrato nº 131/18 passa a vigorar com 
a seguinte redação: “O valor global para a execução do objeto deste contrato é 
de R$ 144.675,35 (cento quarenta e quatro mil seiscentos setenta e cinco reais 
trinta e cinco centavos), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”;
Cláusula Quarta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Rerratificação: PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 120/18 - PROC. Nº 646/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do item 4 do Edital,
onde passa a permitir a livre participação de todas as empresas do ramo.
O restante permanecerá inalterado. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2018 – PROC. 518/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais metálicos para suprir as necessidades da 
Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 16.793.191/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 57, 58, 63, 64, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 155, 156, 
161, 162, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 209, 210, 233, 234, 237, 238.
VALOR TOTAL: R$ 140.838,61 (cento e quarenta mil oitocentos trinta e oito reais 
sessenta e um centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2018

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/18 - PROC. Nº 702/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é Aquisição de produto eletroeletronico para nova creche do bairro São 
Roque, a realizar-se às 09h30min no dia 16 de janeiro de 2019, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

Moacir de Santi, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 315
Moacir De Santi, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 315, devidamente 
autorizado pelo Banco Bradesco S/A., CNPJ 60.746.948/0001-12, 
promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, 
nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização dos leilões presenciais e on-line: Marginal da Rodovia 
Presidente Dutra, Km 224 - V. Augusta, Guarulhos/SP.

LOTE 05 - LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: GUARATINGUETÁ/SP
Bairro Jardim do Vale II. Rua Dona Alice Rangel de Mello, 05. Casa. 
Áreas totais: terr. 282,62m² e constr. estimada no local 159,75m². 
Matr. 27.291 do RI local. Obs.: Numeração predial e construção 
pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os 
órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Ocupada (AF).

1º LEILÃO: 11/12/2018 ÀS 14H. LANCE MÍNIMO: R$ 280.000,00
2º LEILÃO: 18/12/2018 ÀS 14H. LANCE MÍNIMO: R$ 168.000,00

(caso não seja arrematado no 1º leilão).

Pagamento à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Efetuar 
o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, 
horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, 
exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 
de 11/07/2017. Condições de pagamento e venda dos imóveis 
disponíveis nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.sodresantoro.
com.br. Informações: 11 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE
DE IMÓVEIS 11 e 18/12 - 14H
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Orçamento de R$ 371 milhões aprovado na 
Câmara é base para planejamento de Soliva
Receita tem previsão de aumento de 10% na comparação com 2018; votação tem aprovação unânime

Lorena lança cartilha em defesa 
do patrimônio histórico municipal

Da Região 
Jéssica Dias

Uma nova cartilha em defesa 
do patrimônio histórico foi lan-
çado em parceria da Prefeitura 
com o Comphac (Conselho 
Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Artísti-
co e Cultural de Lorena), em 
comemoração aos 230 anos 
da cidade.

O conselho, criado em 2002, 
realiza reuniões mensais que 
são abertas ao público, e tem 
entre seus representantes 
instituições como o Instituto 
de Estudos Valeparaibanos, 
OAB (Ordem dos Advogados 

do Brasil), Unisal (Universidade 
Salesiana), Unifatea (Univer-
sidade Teresa D’ Ávila), Acial 
(Associação Comercial, Indus-
trial e Autônomos de Lorena) 
e Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Lorena.

A nova cartilha oferece um 
mapa dos principais pontos 
turísticos do município e uma 
descrição dos órgãos respon-
sáveis, explicando também a 

O prefeito Marcus Soliva e o presidente Celão; Câmara aprova orçamento para 2019 em Guaratinguetá

Fotos: Arquivo Atos
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou o projeto de lei do 
Executivo que estima receita 
e fixa despesas do município 
para o ano de 2019. O orça-
mento previsto para o ano que 
vem é de R$ 371,2 milhões. 
A estimativa de receita para 
o ano que vem ficou pouco 
mais de 10% acima do valor 
estimado para este ano.

A votação terminou com 
aprovação de forma unânime. 
O orçamento previsto para 
2018 era de mais de R$ 336 
milhões, mas ao longo deste 
ano, a Prefeitura enfrentou 
crises econômicas que ge-
raram o contingenciamento 
de recursos, decretado pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
no meio do ano. O Executivo 
trabalha com a projeção que 
2019 será um ano de forta-
lecimento da economia no 
País e que isso pode gerar 
aumento da receita esperada.

Ao fim da votação, o pre-

sidente da Câmara, Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), ex-
plicou o objetivo do projeto 
de lei e a projeção. “A gente 
fixa receita e estima receita. 
Esse é um valor considerável. 
Agora nós temos a expectativa 
para arrecadar esses valores. 
Sabemos que nem todo o va-
lor, isso acontece anualmente, 
inclusive em 2018 foi um 
fator que gerou desequilíbrio 
nas contas públicas, foi a ina-
dimplência no pagamento de 
alguns impostos”, detalhou.

O aumento da receita pode 
significar maior desenvol-
vimento do município, mas 
ele está atrelado ao mercado 
financeiro brasileiro. Para 
Celão, a ampliação de inves-
timentos é o primeiro passo 
para dar continuidade ao pro-
cesso de expansão. “A gente 
torce muito para que tenha-
mos uma situação financeira 
dentro do País contornada, e 
isso será reflexo em todos os 
municípios. Fico feliz de ver 
o crescimento dentro do or-
çamento, significa que nossa 

cidade está gerando novas 
vertentes e buscando novas 
economias para fortalecer 
nossa receita. Quem ganha 
com isso é a cidade e nossa 
população, pois teremos mais 
recursos para investimento”, 
concluiu.

Os principais investimentos 
do município são saúde e 
educação. O mínimo exigido 
por lei, é de investimento de 
25% da arrecadação na saúde 
e 15% na educação. De acordo 
com o chefe do Legislativo, 
o percentual investido nas 
pastas são de 29% e 27%, res-
pectivamente. "As duas pastas 
acabam recebendo quase 50% 
do valor da arrecadação", 
concluiu.

Antes de ser apreciada, 
analisada e votada pelos ve-
readores, a proposta recebeu 
parecer favorável da comissão 
de Finanças, Economia, Obras 
e Serviços Públicos. A receita 
orçamentária para 2019 deve 
ser sancionada pelo prefeito 
de Guaratinguetá na próxima 
semana.

importância da manutenção 
da memória social do espaço.

As reuniões do Comphac são 
realizadas todas as segundas 
quartas-feiras do mês, a partir 
das 10h30, na Casa da Cultura, 
que fica à rua Viscondessa de 
Castro Lima, n° 39, no Centro.

A cartilha proposta pelo 
grupo está disponível para 
consulta no site da Prefeitura, 
lorena.sp.gov.br.

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


