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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.
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Prefeitura repassa R$ 84 mil 
para obras na Câmara de Lorena
Valor é proveniente da suplementação do duodécimo aprovado pelos vereadores

Rafaela Lourenço
Lorena

Após aprovar por unanimi-
dade o projeto do Executivo 
que suplementa o duodécimo 
da Câmara, o presidente Wal-
demilson da Silva, o Tão (PR) 
retomou as obras na infraes-
trutura do prédio. O repasse 
de R$ 84 mil será parcelado e 
a Casa pode fechar as portas 
por tempo indeterminado.

No último dia 20, os vere-
adores aprovaram em regi-
me de urgência um projeto 
para que o Executivo possa 
repassar um valor a mais ao 
duodécimo da Câmara.

O investimento na reforma 
do telhado e na rede elétrica 
solicitado à Prefeitura, es-
pecificando a rubrica orça-
mentária obras e instalações 
(foco de reclamações desde 
mandatos passados), totali-
za R$ R$ 84,932,60 e será 
dividido em oito parcelas de 
aproximadamente R$ 12 mil, 
a partir do próximo dia 20.

Segundo Tão, a reforma 
no telhado foi iniciada no 
ano passado, quando detec-
taram a calamidade pública 
em relação à parte elétrica, 
além da ausência da docu-
mentação e autorização dos 

Bombeiros. “Com isso pedi-
mos ao prefeito para que ele 
fizesse a suplementação que 
é a diferença do duodécimo, 
pertencente à Câmara e ele 
prontamente nos atendeu e 
aí veio em projeto”.

De acordo com o secretá-

rio de Negócios Jurídicos, 
Adriano Aurélio dos Santos, 
o duodécimo da Câmara é 
previsto na Lei Orçamentária 
do Município. A Prefeitura 
encaminhou o projeto da 
LOA (Lei Orçamentária Anu-
al) em agosto, apresentando 

a receita realizada até julho 
e a previsão orçamentária de 
agosto a dezembro. Com base 
nesses valores é calculado 
7% do duodécimo. “O artigo 
29 da Constituição Federal 
fala que o duodécimo deve 
ser calculado com relação 

à receita realizada. Quando 
vira o ano, a gente tem toda 
a nossa receita fechada. No 
final de 2017, verificamos 
que foi arrecadado um pouco 
mais do que o previsto de 
agosto a dezembro”, contou 
o secretário, que explicou 

ainda que a arrecadação a 
mais configurou um excesso 
na ordem de R$ 1,2 milhão, 
e com base nesse valor foi 
calculado os 7% e definida a 
suplementação em cerca de 
R$ 84 mil.

O prédio deverá ser interdi-
tado para as obras, mas ainda 
sem previsão. O projeto está 
com o jurídico da Casa, que 
abrirá o processo de licita-
ção para definir a empresa 
responsável pelos trabalhos. 
“Não há previsão, mas temos 
que ter o mais rápido possí-
vel”, frisou Tão.

O vereador destacou ainda 
que Tribunal de Contas este-
ve na Câmara para orientar 
sobre os trâmites para a 
realização do projeto, que 
utilizará os R$ 84 mil pro-
venientes de impostos reco-
lhidos pela Prefeitura, como 
IPVA, ISS, IPTU, ICM, quanto 
às economias do Legislativo. 
“Não tenho estimativa, a 
Câmara tem uns R$ 136 mil, 
mas tenho que esperar tudo 
oficializar, com as informa-
ções da nossa contabilidade”, 
comentou. 

O repasse dos 7% da receita 
corrente líquida realizada do 
exercício anterior é obrigató-
rio e, de acordo com a Prefei-
tura, normalmente há uma 
diferença. “Toda vez que há 
esse excesso de arrecadação, 
a própria Câmara verifica 
no Portal da Transparência 
e faz a solicitação. Fica tudo 
registrado. Quando é feita a 
solicitação, a gente passa por 
um processo administrativo e 
encaminha para a contabili-
dade verificar se o valor é ou 
não devido”, destacou Santos.

Telhado da Câmara com fiação exposta durante trabalho de recuperação do prédio do Legislativo; Prefeitura repassa R$ 84 mil a mais

Foto: Divulgação CML

Ao revogar taxa de bombeiros, 
moradores querem devolução 
dos valores pagos em Aparecida
Extinção da cobrança estimula ação popular na cidade, 
menos de uma semana após aprovação de vereadores

Rafael Rodrigues
Aparecida

Os vereadores de Aparecida 
colocaram fim à polêmica co-
brança da taxa de bombeiros 
na cidade ao votarem por 
unanimidade pela extinção 
do tributo durante a última 
sessão na Câmara. O projeto, 
enviado pela própria Prefeitu-
ra, atende determinação judi-
cial que considera a cobrança 
inconstitucional.

Os moradores de Aparecida 
já estavam mobilizados a co-
locar fim à cobrança. Depois 
que ministros do Supremo 
Tribunal Federal declararam 
inconstitucional a cobrança 
da taxa nos municípios, o 
presidente da Associação e 
Amigos do Bairro da Santa 
Rita, José Cídio de Souza, o 
Lara, entrou com um pedi-
do no Fórum da cidade, em 
fevereiro deste ano, para a 
revogação da lei municipal 
que instituiu a taxa de serviço 
de bombeiros.

Na oportunidade, o secretá-
rio de Administração, Domin-
gos Leo Monteiro, garantiu à 
reportagem do Jornal Atos 
que a informação estava 
errada. Segundo ele, a taxa 
de bombeiros de Aparecida 
é diferente de São Paulo. “A 
ação que o STF julgou é de 
uma tarifa cujo o critério de 
cobrança é o metro quadrado 
de construção”.

A Prefeitura enviou o proje-
to para extinguir a cobrança. 
De acordo com o presidente 

da Casa e líder do governo, 
Marcelo Marcondes (PV), o 
projeto que extingue a taxa 
foi encaminhado pela pró-
pria Prefeitura, atendendo 
a determinação judicial que 
tramita no Supremo.

Ele fez questão de ressaltar 
que a ação ainda não foi con-
cluída, mas a administração, 
para se prevenir, decidiu 
encerrar a cobrança. “Trata-
-se de uma ação que julga a 
validade da cobrança pelos 
municípios e que diz que a 
taxa é inconstitucional. O 
Município continua acom-
panhando, e para que não 
ocorra em improbidade ad-
ministrativa e por precaução, 
decidiu extinguir a cobrança”, 
explicou Marcondes.

Com o cancelamento defi-
nitivo da cobrança, os mora-
dores (entre eles o presidente 
da entidade que representa 
o Santa Rita) pedem que os 
valores referentes à cobrança 
nos últimos cinco anos sejam 
devolvidos aos moradores.

A mudança decidida pelo 
STF, em 2017, teve impacto 
nas cidades da região que 
recolhiam os impostos. O 
dinheiro era destinado ao 
Febom (Fundo Especial da 
Base de Bombeiros) e admi-
nistrado pela corporação e 
Prefeitura.

O presidente da Câmara 
acredita que a manutenção 
dos serviços do Corpo de 
Bombeiros em Aparecida 
deve sofrer com a baixa fi-
nanceira. “A situação vai ficar 

muito complicada porque 
temos uma estrutura muito 
grande e vai caber ao Estado 
ajudar, mas acreditamos que 
não vamos ter o auxílio do 
jeito que se precisa”.

Marcondes alegou que Apa-
recida não tem recursos sufi-
cientes para dar sequência a 
projetos, e que a arrecadação 
baixa do município impede 
avanços, comprometendo 
o trabalho. “Sabemos que 
o município não é rico em 
arrecadação. A gente sobre-
vive, não temos recursos para 
avançar e desenvolver ideias 
grandiosas e isso inclusive 
manter a estrutura”.

Prefeitura – A Prefeitura 
de Aparecida emitiu nota 
referente à devolução soli-
citada judicialmente pelos 
moradores. De acordo com 
a assessoria, “ainda não foi 
definida pelo Supremo Tri-
bunal Federal, uma vez que 
existe um pedido da Prefei-
tura de São Paulo, por meio 
de um recurso de embargo 
de declaração, onde solicita 
que os efeitos da decisão que 
julgou inconstitucional a taxa 
de bombeiros sejam para o 
futuro”.

Em caso de confirmação no 
STF, não haverá restituição 
dos valores arrecadados pela 
taxa. A Prefeitura informou 
ainda que a extinção da taxa 
de bombeiros já foi votada 
na Câmara de Aparecida, de 
forma que não mais constará 
no carnê do IPTU que será 
encaminhado à população.
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Bastidores da Política
Miséria pouca é bobagem

Exatamente como diz o ditado. Se não 
bastasse ao prefeito de Aparecida, Ernaldo 
Marcondes, ter comprado briga com a 
população inteira por conta dos erros e 
acréscimos do IPTU, a confusão agravou 
com o funcionalismo público no impasse 
do reajuste salarial. Pensa que foi só isso? 
O presidente da Associação Comercial, 
Reginaldo Leite, foi o porta-voz dos co-
merciantes esta semana para declarar que 
todo comércio está ‘puxando as facas’ para 
o prefeito devido aos quase 100% de au-
mento real nos alvarás de funcionamento 
de qualquer estabelecimento da Capital 
Mariana da Fé. ‘Coitado’ do sobrinho 
que pensava na popularidade do tio para 
se tornar o próximo chefe do Executivo...

Efeito imediato
Na leitura do mercado político de Apa-

recida, o revés da administração Ernaldo 
Marcondes nestes meses, tem ‘levantado 
a bola’ para dois opostos marcarem gol. 
Com a insatisfação da classe comercial e 
dos servidores municipais, ‘bola na peque-
na área’ para o prefeiturável Celso Alves; 
já com a revolta periférica pelo abusivo 
imposto, Zé Louquinho é quem bate o 
pênalti. Perguntem ao Chafic!!!

Baixa performance 
Se valer os dados de uma pesquisa 

realizada recentemente em Lorena, o 
Legislativo mais uma vez está devendo à 
opinião pública. Disseram que 70% dos 
atuais vereadores ainda não apresentaram 
projetos relevantes e de interesse da popu-
lação. A propostas inconstitucionais defen-
didas por alguns parlamentares populistas 
também foram pontuadas negativamente 
pelos entrevistados.

Perfil
Dados recentes de pesquisas apontam 

que a maior parte dos eleitores não sabem 
dizer de quantos vereadores é composta 
a Câmara Municipal, e muito menos se 
lembram em quem votou no último pleito 
eleitoral...

Livre para ‘voar’
Circula pelas esquinas de Lorena que 

um grupo de vereadores pretende reverter 
a situação das duas contas rejeitadas pela 
Câmara do ex-prefeito Paulo Neme. Como 
o feito (a rejeição) ocorreu em termos de 
Legislativo, eles pretende trazê-las nova-
mente para votação, com a proposta de 
corrigir uma eventual regra de interpreta-
ção, e assim restituir a ‘saúde eleitoral’ do 
ex-chefe do Executivo.

Apostas
Corre na boca-pequena de Lorena, que 

uma vez Dr. Paulo Neme com possibilida-
de de recuperar sua elegibilidade, deverá 
se tornar o atrativo principal de um grupo 
que pretende disputar e ganhar as próxi-
mas eleições municipais. Pelo ‘aplauso da 
torcida’, Neme passa ser uma espécie de 
‘curinga’, ou seja, pode ser titular, vice ou 
apoiador de uma candidatura majoritária. 
Perguntem ao Fabio Longuinho!!!

Lei seca, bolso vazio
Os servidores municipais de Canas 

seguem com seu reajuste salarial incerto 
e duvidoso. Por mais que o vereador Dé 
tenha cobrado na tribuna da Câmara, isto 
é, de quinze em quinze dias, o reajuste, 
parece que o prefeito Lucemir do Amaral 
está longe de sentir as dificuldades do fun-
cionalismo e liberar o reajuste mais do que 
justo. Quem sabe o Laerte não convença 
o ‘homem’?!?!?

Terceirizando ao Ministério...
...Público – Corre na boca-pequena de 

Guará que na falta de habilidade política, o 
que o vereador Ney Carteiro não consegue 
resolver por meios regimentais na Câmara 
de Guará, tem transformado em denúncias 
à Promotoria. Trocando em miúdos, popu-
lação vota num vereador que terceiriza seu 
trabalho ao promotor, já que dificilmente 
ganha uma na tribuna da Casa de Leis.

‘Esfrega’
A sessão de Câmara de Guará fechou 

de maneira inusitada esta semana com 
o presidente da Casa, Celão Coutinho, 
dando um ‘esfrega’ no vereador Fabrício 
da Aeronáutica, porque a cada emenda 
do Transporte Público derrubada pelos 
governistas, 'eles' caracterizavam um ato 
de subversão à população, passando a 
conotação que somente a oposição estava 
atuando nos interesses dos usuários do 
transporte. Basta dizer que projeto foi 
aprovado sob os reclames do ‘quinteto’...

Corram que a polícia...
...vem aí!!! A julgar pela fala do vere-

ador Fabrício da Aeronáutica na sessão da 
última quinta-feira, ele abriu guerra contra 
os fake news que atuam nas redes sociais 
de Guará, fazendo o terror dos políticos. 
De acordo com seu pronunciamento, pelo 
menos dois ou três já estão identificados 
pela polícia, e pelo jeito, sem chance de 
até jogar o computador pela janela para 
fugir do flagrante. Perguntem ao Toninho 
Malvadeza!!!

Joga, mas não marca gol
Comenta-se pelas esquinas de Pinda, 

que a equipe de governo do prefeito Isael 
Domingues está feito time do São Paulo: 
entra em campo, joga, mas não marca gol; 
em outra situação, tem zaga, mas não tem 
ataque; tem elenco, mas não tem comando. 
Segundo o pessoal do Mercadão, vontade 
e seriedade para fazer o melhor não falta 
no prefeito, mas aparentemente a última 
palavra, parece não ser sua...

Paredão
Quem apostou que a prefeita Erica 

Soler receberia sinal verde da Câmara para 
contratação de uma organização social – 
OS – para administração à saúde de Potim 
no primeiro round, perdeu. Os vereadores 
resolveram dar um breque na votação com 
o pretexto de criar uma comissão para 
‘examinar os detalhes’. Há que diga pelas 
esquinas que a intenção de alguns parla-
mentares não é bem estudar o projeto, mas 

sim oferecer uma certa dificuldade ‘para 
quem sabe’...

O processo é lento
Parece que os problemas que a prefei-

ta de Potim enfrenta para administrar a 
cidade não são apenas financeiros, como 
muitos imaginam. Tentando resolver a 
lentidão do trabalho em alguns setores 
da Prefeitura, Erica busca o aval da Câ-
mara para implantação de um Plano de 
Demissão Voluntária, o conhecido PDV. 
Disseram que a finalidade é ‘dar linha’ em 
quem não pega o ritmo do serviço, abrindo 
espaço para quem quer trabalhar, criando 
inclusive possibilidades até para abertura 
de um concurso público. Mas por hora, 
até isso a Câmara travou. Perguntem ao 
Rivelino!!!

Concorrência vermelha
Quem observa o petista Vela do Sindi-

cato levando adiante sua pré-campanha a 
deputado estadual, talvez não imagina que 
ele pretende hastear uma bandeira verme-
lha no mastro da Prefeitura de Pinda. Se é 
muita pretensão, muitos evitam dizer para 
não entristecer o camarada, mas que sua 
intenção é de concorrer à vaga ocupada por 
Isael Domingues em 2020, isto é líquido e 
certo. Como diz aquele experiente político 
com acento na Câmara: “precisa combinar 
com os eleitores, caso contrário...”

Não convidem para...
...a mesma picanha O prefeito Fábio 

Marcondes e o seccional de Guará, Dr. 
Marcio Ramalho, principalmente se o 
churrasco for para tratar do assunto da 
violrência em Lorena, e os relatórios das 
políticas públicas municipais para suprir 
o que seria atribuição do Estado no mu-
nicípio...

Disputa velada
É quase público, além de notório, que 

Roderley Miotto disputa ‘palmo a palmo’ 
a presidência da Câmara de Pinda contra 
o Felipe César. Enquanto um deles joga 
com o poder de convencimento para 
conquistar os votos dos colegas, o outro 
aposta na experiência de alguns manda-
tos acumulados e articulação de quem 
não precisa falar muito para convencer. 
Façam suas postas...

Médio prazo
A possibilidade de Guará receber uma 

nova indústria, com investimento de R$ 
1,6 bilhão, com expectativa de mais de 
400 posto de empregos, deverá coroar o 
primeiro mandato de Marcus Soliva, ca-
rimbando novamente seu ‘passaporte’ para 
uma continuidade pós 2020. A informação, 
que até então corria de forma sigilosa nas 
imediações do gabinete, ganhou a roda 
dos bem informados com a proposta de 
compra da área de duzentos mil quadrados 
para abrigar o empreendimento. Por esta a 
oposição não esperava...

Olho no calendário
Faltam apenas 162 dias para as elei-

ções!!!

Câmara adia 
votações de PDV 
e organização 
social em Potim
Autorização para contratação de 
gestora na rede pública de saúde e 
implantação de demissão voluntária 
ficam para próxima semana

A prefeita de Potim, Erica Soler, que espera por votações na Câmara

Foto: Arquivo Atos

Rafael Rodrigues
Potim 

Projetos polêmicos que 
seriam votados na última 
sessão de Câmara em Potim 
foram enviados para comis-
sões legislativas para análise 
do parlamento, e frustraram 
o Executivo. O governo de 
Erica Soler (PR) espera ao 
menos a aprovação de um 
deles: o que autoriza con-
tratação de OS (organização 
social) para gerenciamento 
da saúde na cidade. 

Outro texto considerado 
polêmico na Casa é o que 
trata da abertura de PDV 
(Programa de Demissão 
Voluntária), destinado aos 
integrantes dos quadros de 
funcionários permanentes 
da Prefeitura. 

Nenhuma das matérias 
foram colocadas em votação, 
mesmo com ampla discussão 
nas semanas que antecede-
ram a sessão. Dias antes da 
sessão, inclusive, vereadores 
que compõe a base aliada 
se reuniram com o Departa-
mento Jurídico da Prefeitura 
para esclarecerem dúvidas 
sobre as matérias. “Ao longo 
da reunião com o jurídico da 
Prefeitura surgiram muitas 
perguntas e não houve tem-
po para terminar a reunião. 
Então ficamos de conversar 
ao longo da semana, para que 
tivessem sanadas algumas 
questões que sobraram”, 
explicou o presidente da 
Câmara de Potim, Roberto 

Rivelino Félix (PR).
Rivelino disse ainda que ao 

longo da semana os verea-
dores tiraram dúvidas com 
o departamento jurídico da 
Casa, pedindo modificações 
no texto original. Apesar 
de não saber especificar 
quais alterações foram feitas 
no projeto, o parlamentar 
garantiu que o texto será 
colocado em votação na pró-
xima quarta-feira. “Os dois 
projetos entram em votação, 
para serem aprovados ou 
não. Eu acredito que agora 
os vereadores da base estão 
em consenso”.  

Nos bastidores da Câmara, 
a aprovação do PDV é quase 
certa, já a OS ainda gera dú-
vidas na Casa. Vereadores da 
situação ainda não se decidi-
ram, e tem ainda alguns dias 
para tomar a decisão.

Caso o projeto não seja 
aprovado, a pauta só pode-
rá voltar a ser debatida na 
Câmara em 2019.

Em nota, a prefeita Eri-
ca Soler ressaltou que a 
administração não viu a 
votação como adiamento, já 
que os dois projetos ainda 
estão no prazo de 15 dias 
para serem votados. Ainda 
de acordo com a nota, a 
prefeita destacou “...que na 
próxima sessão o projeto da 
OS seja colocado em pauta 
para votação e que os ve-
readores tenham o mesmo 
entendimento que nós, o 
de que ele tende a ajudar a 
gestão de saúde”.
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Cruzeiro volta cogitar implantação 
de Guarda Civil Municipal Armada
Plano retoma tema, com cotação para compra de 
armamento; projeto fracassou na gestão de Ana Karin

Monitoramento da Guarda Municipal de Cruzeiro; cidade avança com Plano Municipal de Segurança

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Suspenso há mais de dois 
anos, o projeto para que a 
GCM (Guarda Civil Munici-
pal) de Cruzeiro atue armada 
poderá sair do papel até o co-
meço de 2019. Essa é uma das 
metas apresentadas no Plano 
de Segurança Municipal. De 
acordo com o secretário de 
Planejamento e Obras, Rodol-
fo Scamilla (responsável pelo 
trabalho), a ideia é estruturar 
a cidade para colocar o proje-
to em prática, para evitar a re-
petição de falhas em governos 
anteriores.

O município, que registrou 
aumento nos índices de crimi-
nalidade no primeiro trimes-
tre do ano, iniciou na última 
semana o processo de cotação 
para uma possível compra de 
armas de fogo.

No segundo semestre de 
2014, a sanção de uma lei 
federal concedeu poder de 
polícia às guardas municipais 
civis de todo o País. Com a 
mudança, as prefeituras foram 
autorizadas a decidirem se 
iniciariam um processo para 
que os agentes de segurança 
começassem a trabalhar ar-
mados. A lei determina ainda 
a obrigatoriedade da celebra-
ção de um convênio com a PF 
(Polícia Federal), responsável 
por fiscalizar os trâmites e 

autorizar o porte de armas de 
fogo para os guardas.

Na região, Lorena foi a 
primeira cidade a implantar 
o sistema para reforçar o 
combate à criminalidade. Em 
abril de 2015, a Câmara de 
Cruzeiro aprovou o projeto 
de regulamentação da GCM, 
que reestruturou a atuação do 
órgão. Com a alteração, além 
da segurança dos patrimônios 
públicos, a corporação passa-
ria a operar armada também 
na proteção da população 
através de patrulhamentos 
preventivos por pontos es-
tratégicos do município, na 
época gerido pela ex-prefeita 
Ana Karin de Andrade (PRB).

Dos 12 agentes que inicia-
ram a capacitação para o uso 
do armamento, somente qua-
tro concluíram. Para a revolta 
da categoria, os profissionais 
tiveram que pagar o curso do 
próprio bolso, em 2016.

Além de não custear o trei-
namento, o governo de Ana 
Karin também não celebrou 
o convênio com a PF.

Na tentativa de resgatar 
este projeto, o atual prefeito, 
Thales Gabriel Fonseca (SD), 
retomou os primeiros passos 
na última semana. De acordo 
com o comandante da GCM de 
Cruzeiro, Sebastião Benedito 
da Silva, foi iniciada a cota-
ção de pistolas calibre 380. 
“O investimento médio para 

a compra de cada arma de 
fogo é de cerca de R$3,5 mil, 
sem contar as munições. No 
primeiro momento, o objeti-
vo é adquirir 15 armas, que 
serão utilizadas pelos agentes 
capacitados. Pelo que foi pas-
sado, o prefeito está fazendo 
o possível para viabilizar isso 
até o início de 2019”. 

Além de explicar que a 
GCM conta com 48 agentes e 
cinco viaturas, o comandante 
revelou ainda que também foi 
iniciado o processo de cotação 
de outro equipamento. “Já que 
o trâmite para a aquisição das 
pistolas é mais demorado, 
estamos orçando os custos de 
armas de taser (elétrica). Os 
valores serão apresentados 
em breve à Prefeitura, que 
verificará sua disponibilidade 
financeira. Caso sejam adqui-
ridas, elas ajudariam muito o 
nosso trabalho”.

Sebastião informou ainda 
que mesmo desarmada, a 
GCM vem realizando um 
trabalho ostensivo na cidade. 
No início do mês, agentes 
ajudaram na recuperação de 
um carro no Jardim América 
que havia sido roubado em 
Resende (RJ). 

Já na última semana, os 
guardas impediram que um 
grupo de menores de idade 
invadisse uma escola munici-
pal no Jardim Paraíso.

Ação – Cruzeiro realiza uma 

série de audiências para deba-
ter o tema. Na última semana, 
Rodolfo Scamilla chefiou um 
encontro na Câmara, para 
apresentar metas do Plano. 
“Começamos em outubro. 
Chamamos um consultor para 
fazer um diagnóstico, que 
apresentamos à população. 
Destacamos os desafios e me-
tas, que foram 12, e a própria 
população nos apresentou 
mais duas”, contou Scamilla. 

De acordo com o secretário, 
o planejamento frisa situações 
como violência doméstica, nas 
escolas, tráfico de drogas, rou-
bos, assassinatos, situação dos 

moradores de rua, iluminação e 
câmeras. “Depois de definidos, 
vamos realizar um cronograma 
com a ação e investimentos 
para sugerir a lei, e assim o 
Executivo terá um plano para 
atuar. Vamos começar pelo que 
tem menor custo”.

Além da reestruturação e in-
vestimento na Guarda, a pro-
posta conta com metas como 
a criação de um gabinete de 
gestão, com as secretarias e 
polícias, e uma parceria com 
a Polícia Militar para ações 
como a Atividade Delegada.

Mortes – A possível atuação 
da GCM armada, que teria 

melhores condições de apoiar 
o trabalho das polícias Civil 
e Militar, é uma aposta para 
conter o aumento da crimina-
lidade em Cruzeiro.

Segundo o último levan-
tamento da secretaria de 
Segurança Pública do Estado, 
a cidade registrou um cresci-
mento de 25% nos casos de 
homicídio doloso (quando 
existe intenção de matar) no 
primeiro trimestre de 2018. 
Foram cinco vítimas, compa-
rado ao mesmo período do 
ano passado, quando quatro 
moradores foram assassina-
dos.

Foto: Arquivo Atos
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Alugo 2 apartamen-
tos em Lorena: quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de ser-
viço - 2º e 3º andar, 
ambos com sacada 
- Rua Goes Monte-
rio 425 - tel: 99249-
7053 ou 98161-3216 
falar com Vaneide, 
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Ki tnet  c /
agua incluso – Rua 
G u i l h e r m e  J o s é 
Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
fer iado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2  qua r t os ,  sa l a , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 
Araretama – Tr.F: 
99600-3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGENTE 
Sítio – Lagoinha – 
c/26 alqueires – casa 
c/3 dorms., sl, coz., 
á/serv., churrasq., 
lago p/pesca, pas-
tagens, ótima loca-
lização, . Aceito pro-

posta. Tr.F: 99667-
1128/99625-5300
V E N D O  t e r r e n o 
–  C idade Jard im 
– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebas t ião  3132-
7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande, 200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
Alugo casa em Uba-
tuba ,  cen t ro ,  de 
frente para o mar, 
4 quartos, 3 banhei-
ros, 2 salas,  gara-
gem para 5 carros. 
Ótima localização. 
Telefone:  99726-
6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv., 
garagem p/ 2 carros 
– doc.ok a vista e 
financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/
(12) 3648-5831 – 
Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa com ótima lo-
calização, c/3 salas, 
3 dorms.,s/1 ste,ba-
nh.social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 

pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. 
Tr. F:99603-4839 – 
Pinda
Alugo apartamen-
to, casa, kitnet em 
Ubatuba, próximo 
a praia grande e 
tenório. Telefone: 
99752-0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 5 
quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apar ta-
mento em Apare-
cida, bairro Santa 
Rita, R$ 800,00, 3 
dormitórios. Telefo-
ne: 3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – Jar-
dim Mariana – pla-
no, murado, doc.ok. 
Tr.F: 99208-3712 
- Pinda
VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase f inal. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 
3 quartos, 2 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 
Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
VENDO Corsa ano 
97 – GL 1.6 – azul , 
abaixo tabela. Tr.F: 
99212-1570 - Pinda 
VENDO Pickup corsa 
GL 1.6 ano 2000 – 
branca. R$ 12 mil. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 ano 2010 – cinza. 
R$ 17 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-
ca dona 50.000km 
rodados, novo, em 
bom estado. Abaixo 
da tabela. Falar  com 
Chaiene no telefone: 
99163-1023
VENDO Celta Spirit 
ano 2005- 2 pts – 
azul – R$ 14.500,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.8 
ano 96 GL – bran-
co – R$ 5 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda

VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  
15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 ano 97 – 2pts – 
prata – básica – R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Special  
1.0 ano 2002 – 2pts 
– vermelho – bási-
co – R$ 8.700,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Siena 1.0 
16 v ano 2002 – pra-
ta – R$ 12.500,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
Vendo Gol, ano 1998, 
4 portas, cor preto, 
motor 1.6, 8 valvulas, 
com rodas liga leve 
por R$ 10.300,00. Te-
lefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0, 
flex 15, branco, en-
trada + parcela R$ 
559,00. Telefone: 
3133-9201
Fusion Ti tan ium, 
teto + awd 15, prata. 
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0 
ano 2005 – comple-
ta – R$ 23 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano 
2004 – 2 pts – prata. 
R$ 14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Furgão Peu-
geot  Partener ano 
2011. R$ 20 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS 
1.0 ano 2011 – preta. 
R$ 20 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Peugeot 307 

Conserta-se máqui-
na de lavar e gela-
deira freezer, visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões Tel: 99720-
8989 ou 3108-2606
Montador de mó-
veis. Orçamento sem 
compromisso. Falar 
com Paulinho, telefo-
ne: 99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens p /
qualquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 
– Pinda
FAÇO serviço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda
Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio 
– Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicilio 
Pinda). Tr.F: 3648-
2960/ 99712-5919 
– Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo. A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estra-
da Guará-Cunha. Te-

lefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, re-
sidencial, individual 
ou dupla. Apostila 
própria. Telefone: 
98181-6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116
Precisa-se de moo-
queiro para traba-
lhar sábado e do-
mingo em pizzaria. 
R$ 40,00 + 0,50 por 
entrega. Telefone: 
98157-9116
Contrata-se farma-
ceutico em Guará. 
novaopcaod@gmail.
com
Multinacional da be-
leza busca consul-
tores na região para 
expandir mercado, 
baixo  investimento, 
alto lucro. Telefone: 
99871-2206
Ofereço-me para 
trabalhar de faxina, 
doméstica ou acom-
panhante de idosos. 
Falar com Dinha, 
no telefone: 99734-
7562
Quero trabalhar de 
faxineira. R$ 100,00. 
Telefone:  99177-
0950
Eletricista residen-
c ia l ,  30 anos de 
experiência, insta-
lação completa e 
reparos em geral. 
Falar com Jairo. Te-
lefone: 3122-3448 ou 
98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de mó-

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 
2 banheiros, 3 am-
b ien tes .  Va lo r  a 
combinar. Telefone:  
99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 
– Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos te-
lefones: 98188-6223 
ou 99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefone: 
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de v is i ta 
+ banner,  só R$ 
200,00. Telefone: 
99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-

lefone: 99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone:  99113-
5945 ou  3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 
1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628
Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefo-
ne: 99611-5480
Alugo mesas, cadei-
ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 
com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipo-
ca, algodão doce, 
churros. Telefone: 
98123-3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, reforma e venda 
de mesas de bilhar 
e pebolim. Telefone: 

VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., 
garagem c/portão 
automát., td refor-
mada, ou TROCO 
por casa mais prox. 
ao centro. R$ 210 
mi l .  Tr.F:  99650-
0376/99788-3025 
– Pinda
VENDO ou TRO-
CO por casa menor 
valor/sítios/outros, 
sobrado c/214m2 
AC – c/3dorsms., 2 
banhs., churrasq., 
portas blindex, por-
tão automát . ,  Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.regis-
trada. Tr.F: 99620-
8676 – Pinda
VENDO 2  casas 
– área de 500m2 
–  Cruz  Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., sl, copa/coz., 
á/serv., 2 banhs., 
edic., sacada, por 
casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 
198 m2. Tr.F: 99667-
1128 - Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial  na Praça 
João Vieira dos San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefo-
ne: 3122-3217Gua-
rá 
Aluga-se Apar ta-
mento Guará - na 
C h a c a r a  S e l l e s , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 3 quartos 
(1 suíte), área de 
serviço, elevador, 1 
vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Vi l lage  Santana. 


