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Apesar de queda em seu orçamento, 
Câmara de Pinda aprova LOA 2020

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Por unanimidade, a Câ-
mara de Pindamonhangaba 
aprovou na última sessão o 
projeto do prefeito Isael Do-
mingues (PL) referente à LOA 
(Lei Orçamentária Anual) de 
2020, que estabeleceu que o 
Município tem projeção de 
contar, no próximo ano, com 
um orçamento 7% superior 
ao atual. A principal modifi-
cação foi a redução de 23% 
dos recursos destinados à 
Câmara. Realizada na noite 
da última segunda-feira, a 
sessão foi acompanhada por 
um pequeno grupo de mora-
dores no plenário.

Principal projeto da ordem 
do dia, a LOA revelou que Pin-
damonhangaba deve ter um 
orçamento de R$ 516,808 
milhões no ano que vem. O 
valor é R$ 35,342 milhões 
maior do que o de 2019, que 
foi de R$481,466 milhões.  

Segundo a atual gestão 
municipal, a evolução orça-
mentária foi motivada pelo 
aumento da arrecadação de 
tributos municipais, impul-
sionada pelas campanhas 
de combate a inadimplência 
realizadas durante 2019.  

As secretarias de Habitação 
e Finanças terão as principais 
alterações de recursos. A pri-
meira contará com um acrés-
cimo de 82%, passando de R$ 
2,473 milhões para R$ 4,512 
milhões. De acordo com a 
justificativa do Executivo no 
projeto, a mudança foi moti-

vada por um convênio que 
viabilizará futuras obras de 
melhorias no residencial Bem 
Viver, no bairro Araretama.

Finanças terá um aumen-
to de 71%, saltando de R$ 
12,148 milhões para R$ 
20,758 milhões. A variação 
ocorreu devido ao crescimen-
to da reserva de contingência 
da pasta e da preparação 
para o pagamento de futuros 
precatórios. 

Assim como em 2019, as 
secretarias de Saúde e Edu-
cação terão os maiores orça-
mentos. Enquanto a primeira 
contará com R$ 153,974 
milhões, a Educação terá dis-
ponível R$127,159 milhões.

Principal modificação com 
a LOA 2019 determina que 
em 2020 a Câmara terá 
R$4,320 milhões a menos 
em seu orçamento, caindo 
de R$ 18,600 milhões para 
R$ 14,280 milhões.

De acordo com a secreta-
ria de Finanças, a alteração 
foi motivada pelo fato do 
Legislativo ter reduzido seus 
gastos nos últimos dois anos, 
após adotar diversas medidas 
de economicidade.

Desde 2017, a Câmara 
tem realizado consideráveis 
devoluções de duodécimos 
aos cofres municipais. A mais 
recente ocorreu em agosto, 
quando o presidente da Casa, 
Felipe César (PV), devolveu 
ao Executivo um cheque de 
R$ 4 milhões referente à eco-
nomia no primeiro semestre. 
O valor representa quase a 
metade do orçamento da 
Câmara no período.

No fim de 2018, o ex-pre-
sidente, Carlos de Moura, 
o Magrão (PL), entregou a 
Isael R$ 8,767 milhões, que 
correspondia a 50,4% do 
duodécimo anual. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posiciona-

Município espera contar com receita de quase R$ 517 milhões no ano; Legislativo sofre redução de 23%

mento de Felipe César, mas o 
pedido não foi atendido até 
o fechamento desta edição. 

Pastas – A LOA 2020 esta-
belece que as demais secre-
tarias municipais contarão 
com os seguintes orçamentos: 
Administração (R$ 6,680 

A Câmara de Pinda que aprovou o aumento de 7% na Lei Orçamentária Anual de 2020; Legislativo tem redução de R$ 4,320 milhões
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milhões), Gabinete (R$ 9,292 
milhões), Negócios Jurídicos 
(R$ 14,639 milhões), Gover-
no (R$ 5,019 milhões), Se-
gurança Pública (R$ 25,325 
milhões), Administração (R$ 
26,093 milhões), Desen-
volvimento Econômico (R$ 

2,634 milhões), Esporte e 
Lazer (R$ 14,453 milhões), 
Obras e Planejamento (R$ 
56,741 milhões), Assistência 
Social (R$ 20,708 milhões), 
Meio Ambiente (R$ 29, 600 
milhões), Cultura e Turismo 
(R$ 5,991 milhões).

Ex-chefe de Gabinete acusa Délcio Sato de 
perseguição após ordem de exoneração

Da Redação
Ubatuba

Exonerado juntamente com 
sua companheira no início 
de dezembro, o ex-chefe de 
Gabinete de Ubatuba, Ronal-
do Dias, o Nuno, denunciou 
o prefeito, Délcio Sato (PSD) 
por perseguição política. Os 
desligamentos teriam sido 
motivados pelo crescimento 
do nome de Nuno no cenário 
político da cidade, em desta-
que entre os servidores muni-
cipais para que o funcionário 
dispensado se candidatasse a 
prefeito na próxima eleição 
municipal.

Coordenador da campanha 
de Sato durante a corrida 
eleitoral de 2016, Nuno foi 

nomeado chefe de Gabinete 
no início do ano seguinte. 

Para a surpresa do comis-
sionado, pouco mais de dois 
anos depois ele foi transferi-
do para o cargo de secretário 
de Serviços de Infraestrutura 
Pública. “Quando o Sato per-
cebeu meu potencial político 
e o carinho que os servidores 
e a população sentiam por 
mim, me transferiu achando 
que iria me anular politica-
mente, mas a estratégia não 
deu certo, já que fizemos 
grandes avanços nos bairros 
mais carentes e meu nome 
começou a alcançar as ruas 
com muita força, ao ponto 
dele me transferir novamente 
de secretaria”, explicou Nuno.

Após ficar oito meses à 
frente da pasta de Infraes-

Nuno e esposa foram exonerados no início do mês, após avaliação de nome para ano eleitoral

O ex-chefe de Gabinete, Ronaldo Dias, exonerado por Delcio Sato
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trutura, Nuno foi remanejado 
para a de Transportes, no 
início de 2019. De acordo 
com o comissionado, em sua 
primeira semana na nova 
função, ele conseguiu um 
equipamento, sem custos 
para o Município, que rea-
liza a higienização da frota 
de ambulâncias e demais 
veículos oficiais, através 
de raios ultravioletas, mas 
segundo Nuno, a iniciativa 
não foi bem vista pelo chefe 
do Executivo. “Ele percebeu 
que não adiantaria me mudar 
de setor. Para qualquer lugar 
que ele me mandasse eu me 
destacava. Fui chamado ao 
gabinete e exonerado através 
do secretário de governo 
Wanderley Leite, tendo como 
justificativa o motivo ser po-

lítico. Ele alegou que o Sato 
me considerava uma forte 
ameaça a sua reeleição”. 

Para o descontentamento 
de Nuno, dois dias depois 
de seu desligamento, sua 
companheira foi exonerada 
do cargo de diretora de Es-
pecialidades da Secretaria de 
Saúde. “Ele deu sua palavra 
que não a desligaria, a fim de 
evitar que eu lançasse uma 
pré-candidatura, mas a exo-
nerou por e-mail. Após isso 
tentou contato comigo por 
diversas vezes buscando con-
versar e ajustar uma aliança 
política. Mas não concordo 
com sua gestão e tão pouco 
com seus métodos. Nunca 
disse ao prefeito Délcio Sato 
que seria candidato há nada, 
todas as atitudes dele foram 
baseadas em fofocas. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento do prefeito Délcio 
Sato, através da assessoria de 
Comunicação da Prefeitura 
de Ubatuba, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.
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Justiça suspende Comissão Processante contra 
Ernaldo e votação deve ficar apenas para 2020
Defesa do prefeito afastado de Aparecida ganha recurso e consegue suspensão sobre comissão

Leandro Oliveira
Aparecida

A Justiça acatou um man-
dado de segurança de re-
curso apresentado pela 
defesa do prefeito afastado 
de Aparecida, Ernaldo César 
Marcondes (MDB), e suspen-
deu a votação do relatório 
da CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) que 
poderia cassar o mandato do 
emedebista. O relatório foi 
encaminhado à Promotoria 
de Justiça da cidade, que 
fará análise. De acordo com 
o documento, a defesa se 
baseia em argumentos como 
“erros” cometidos pela co-
missão e “perseguições por 
parte de alguns vereadores”.

Marcondes afirmou que 
dos três vereadores nomea-
dos para compor a CPI, dois 
são os mesmos que fizeram 
a representação contra ele. 
“Tanto a promotora como a 
juíza entenderam que o caso 
era mais complexo do que 
parecia e precisava de uma 
análise melhor. Em tese, Er-
naldo alegou que as mesmas 
pessoas que assinaram a de-
núncia, que foram o Xande e 

o Dudu, não poderiam fazer 
parte da CPI, deveriam ser 
outros vereadores para isso. 
Segundo ele, os vereadores 
estariam impedidos, esse foi 

o argumento. A promotora 
aceitou e a juíza pediu ime-
diatamente a suspensão da 
sessão”, detalhou o diretor 
geral da Câmara, José Ge-

raldo de Souza.
A Justiça deu ao Legislati-

vo um prazo de dez dias para 
encaminhar o documento e 
as informações necessárias. 

O prefeito afastado de Aparecida Ernaldo César Marcondes; Comissão Processante de Inquérito é suspensa votação deve ficar para 2020
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Potim entrega ESF para três bairros com R$ 345 mil

Jéssica Dias
Potim

A Prefeitura de Potim 
inaugura no próximo dia 
20 a ESF (Estratégia de 
Saúde da Família) equipe 
B, que atenderá as famílias 
dos bairros Jardim Alvora-
da, Chácara Tropical e João 
Nogueira. O Município utili-
zou um prédio já existente, 
que possuía apenas as lajes 
e que havia sido alvo de 
vandalismo.

Orçada em R$ 345 mil 
com recurso próprio, a obra 
teve início na gestão an-
terior, mas foi paralisada, 
sendo retomada apenas no 
dia 26 de março de 2019 
e concluída no início deste 
mês. “O pessoal já tinha 

Unidade Básica de Saúde amplia atendimento com novo posto de atendimento desde o dia 20

A votação da possível cassa-
ção de Marcondes aguarda 
agora um parecer da Justiça, 
que só deve ser enviado no 
início de 2020, devido ao 

recesso. “Vamos encami-
nhar todo o processo. Lá 
(Justiça) terá a denúncia 
inicial, a defesa do Ernaldo, 
o parecer jurídico assinado, 
relatório final, além de ou-
tras informações que a Câ-
mara entender necessárias 
para amparar a decisão da 
Justiça”, revelou o diretor.

O parecer citado por Sou-
za foi o do departamento 
jurídico da Câmara para 
a comissão, com o apon-
tamento de uma possível 
irregularidade, já que dois 
dos quatro parlamentares 
denunciantes compunham 
a CPI. Os vereadores tinham 
um prazo de noventa dias 
para concluir os trabalhos 
da comissão, mas como 
houve a suspensão da vo-
tação, não haverá qualquer 
problema jurídico caso o 
relatório seja votado em 
2020.

O prazo para a apresen-
tação do relatório se encer-
raria neste domingo, mas 
agora, devido ao impasse, 
segue sem uma data defini-
da. Para a Câmara, não há 
tempo hábil para votação 
ainda em 2019.

A unidade básica de saúde que será inaugurada no próximo dia 20; investimento chega a R$ 345 mil

colocado fogo lá dentro, 
deteriorado bastante coisa 
e tinha alguns serviços que 
já foram executados, só que 
de forma errada, aí teve que 
ser arrumado”, contou o 
secretário de Planejamento 
e Meio Ambiente, Hiancem 
Teixeira.

Segundo Teixeira, a lici-
tação foi realizada na mo-
dalidade tomada de preço, 
com a proposta vencedora 
da construtora EBM de 
São José dos Campos. “Foi 
mexido no telhado, furtado 
caixas d’água, então foram 
colocadas novas, manuten-
ção na laje, colocação de 
piso e feito todo acabamen-
to”, concluiu.

Para a prefeita Erica Soler 
(PR), a unidade deve ampliar 

a assistência à população e 
servidores públicos. “Com 
muito empenho e boa ges-
tão estamos entregando 
esse prédio, valorizando 
assim o nosso munícipe, 
dando condição de traba-
lho ao nosso colaborador, 
honrando o nosso plano de 
governo e homenageando 
um homem sensacional que 
foi o Dr. Valladão”.

A ESF, na rua Bahia, 65, 
Jardim Alvorada, home-
nageará o médico José 
Benedito Ramos Valladão, 
falecido no início de 2019 
e com mais de vinte anos 
de serviços prestados à 
comunidade potinense. 
A entrega do espaço está 
marcada para às 17h do 
próximo dia 20.

Fotos: Marcelo A. dos Santos
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Iluminação do acesso à BR-459 é revitalizada em Lorena
Da Redação
Lorena

Após a finalização das obras 
realizadas pelo Dnit (Departa-
mento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes) no acesso 
à BR-459, que liga Lorena ao 
Sul de Minas Gerais, a Prefei-

tura da cidade paulista iniciou 
as obras para a revitalização da 
iluminação na estrada.

De acordo com o secretá-
rio de Obras e Planejamento 
Urbano, Marcos Anjos, foram 
investidos R$ 29 mil com as 
obras de iluminação, além da 
instalação de três postes, de-
zoito luminárias de LED e dois 

holofotes também de LED.
O secretário afirmou que 

os reparos da iluminação não 
faziam parte das reformas 
realizadas pelo DNIT, e que a 

intenção das obras era a pre-
ocupação com os motoristas 
na rodovia, no sentido Sul de 
Minas e em direção à rodovia 
Presidente Dutra (BR 116).
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Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEFFERSON ALVES TEODORO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
administrativo, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de janeiro de 1991, residente e domiciliado Rua Elpidio Sales Duarte nº
110, fundos, Jardim Imperial, em Pindamonhangaba SP, filho de WILSON TEODORO
e ELOÁ APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA TEODORO.
TALITA CAROLINE MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de julho de 1993, residente e domiciliada Rua Itália nº 225, Parque das Nações, em
Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL MOREIRA e MARIA LUZIA MOREIRA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ACAUAN RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSA, de nacionalidade brasileira, profissão
educador físico, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de janeiro de 1995, residente e domiciliado Rua
Belmiro Claro Cortez nº 85, Vila São Paulo, em Pindamonhangaba SP, filho de
JUSCELINO PEDROSA e SUZANA RIBEIRO RODRIGUES DOS SANTOS.
JAMILE MONTEIRO SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em
enfermagem, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 29 de novembro de 1999, residente e domiciliada Rua Odilon Ferreira nº 60,
Vila São Paulo, em Pindamonhangaba SP, filha de PATERSON BORGES SOARES e
MARIA HELENA MONTEIRO SOARES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALYSSON DE JESUS SALGADO RESENDE CORRÊA, de nacionalidade brasileira,
profissão barbeiro, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de setembro de 1994, residente e domiciliado Rua
Lecticia Bononcini Santos nº 1750, bloco 5, aptº. 36, Jardim Morumbi, em
Pindamonhangaba SP, filho de ADILSON JOSÉ RESENDE CORRÊA e ALESSANDRA
DE JESUS RESENDE CORRÊA.
JÉSSICA PAULA VICENTE MOLLICA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 29 de
dezembro de 1993, residente e domiciliada Rua Lecticia Bononcini Santos nº 1750,
bloco 5, aptº. 36, Jardim Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filha de MAGNO LUCIO
DE GODOY MOLLICA e CARLA DE LOURDES MELO VICENTE. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS EDUARDO SCARPA BOSSO, de nacionalidade brasileira, profissão advogado,
estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 29 de
outubro de 1980, residente e domiciliado Rua General Julio Salgado nº 251, Centro, em
Pindamonhangaba SP, filho de AUZILIO ANTONIO BOSSO e ELIANA SCARPA BOSSO.
LAURA HELENA XAVIER FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Santo André-SP, no dia 16 de
maio de 1984, residente e domiciliada Rua General Julio Salgado nº 251, Centro, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ BENEDITO FERREIRA e SUELI XAVIER
FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ ANTONIO LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão armador de ferragens,
estado civil solteiro, de 54 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 16 de abril
de 1965, residente e domiciliado Rua Benedito Pires nº 96, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL LEITE e BENEDICTA SALGADO LEITE.
HELENA MARIA ELIAS RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão salgadeira,
estado civil divorciada, de 66 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 09
de outubro de 1953, residente e domiciliada Rua Benedito Pires nº 96, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO AMBROSIO ELIAS e MARIA JOSÉ
MONTEIRO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ERICK CORRÊA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão operador de máquina,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
11 de novembro de 1994, residente e domiciliado Rua Marcelino Corrêa da Silva nº
200, Feital, Moreira César, em Pindamonhangaba SP, filho de NELSON CORRÊA
LEITE e ANA ROSA CORRÊA LEITE.
MAYARA RODRIGUES ESTEVAM, de nacionalidade brasileira, profissão caixa, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
abril de 1994, residente e domiciliada Rua Maria Oscarina Resende de Oliveira nº 68,
Beta, em Pindamonhangaba SP, filha de REUEL ESTEVAM e SUZI JANE RODRIGUES
ESTEVAM. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO EDUARDO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
01 de março de 1992, residente e domiciliado Rua Kassato Maru nº 599, Cidade
Jardim, em Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO SERGIO DE ANDRADE e
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO.
JOICE MATIAS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Lorena-SP, no dia 03 de abril de 2000,
residente e domiciliada Rua Kassato Maru nº 599, Cidade Jardim, em
Pindamonhangaba SP, filha de SÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES e MARILÉIA DA
SILVA MATIAS RODRIGUES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SEVERINO RAMOS DANTAS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
refrigeração, estado civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Carnaúba dos
Dantas-RN, no dia 11 de novembro de 1969, residente e domiciliado Avenida 2, nº
340, bloco 3a, aptº. 401, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de
MILITÃO JOSÉ DANTAS e JACIRA ALVES DANTAS.
ROSEMEIRE DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 43 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de junho
de 1976, residente e domiciliada Avenida 2, nº 340, bloco 3a, aptº. 401, Bem Viver,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA e MARIA
DA GLORIA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HELDER JESUS DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão bombeiro militar,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP, no dia 06 de
setembro de 1988, residente e domiciliado Alameda das Grevíleas nº 1183, Terra dos
Ipês I, Moreira César - Pindamonhangaba SP, filho de DANIEL PEREIRA DE PAULA
e MARGARETE DE JESUS PAULA.
LARISSA MARTINS PALOMARES DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão
secretária, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Santo André-SP, no
dia 10 de novembro de 1993, residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães
nº 1873, Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL RICARDO DE
FREITAS e SAMARA MAGNA MARTINS DE FREITAS. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ EURIPEDES DE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil divorciado, de 56 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 28 de
outubro de 1963, residente e domiciliado Avenida São Paulo nº 35, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filho de EURIPEDES AGUIAR e JURACI OLIVEIRA DE AGUIAR.
NILSA DE SOUZA NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 49 anos de idade, nascida em Lucélia-SP, no dia 26 de julho de 1970,
residente e domiciliada Avenida São Paulo nº 35, Cidade Nova, em Pindamonhangaba
SP, filha de SILVESTRE SOUZA NUNES e MARIA SALETE GOMES NUNES.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONARDO DE OLIVEIRA NÓBREGA, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheiro,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 16
de agosto de 1995, residente e domiciliado Avenida Padre José Maria Guimarães nº
150, bloco 2, aptº. 208, Bela Vista, em Pindamonhangaba SP, filho de WILSON
EMILIANO OLIVEIRA NOBREGA e ALESSANDRA DE FÁTIMA OLIVEIRA NOBREGA.
MARILYZ NEMITZ REQUENA, de nacionalidade brasileira, profissão relações públicas,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em São Bernardo do Campo-SP, no
dia 26 de abril de 1995, residente e domiciliada Avenida Padre José Maria Guimarães
nº 150, bloco 2, aptº. 208, Bela Vista, em Pindamonhangaba SP, filha de MARCELLO
BREGOLATO REQUENA e ROMYLIZ NEMITZ REQUENA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO SÉRGIO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão soldador, estado
civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Santos-SP, no dia 05 de junho de
1973, residente e domiciliado Rua Antonio Vieira Marcondes nº 509, Parque das
Nações, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO PEREIRA DA COSTA e MARIA
DAS GRAÇAS COSTA.
CINTHIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão corretora
de imóveis, estado civil divorciada, de 45 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 09 de agosto de 1974, residente e domiciliada Rua Luiza Marcondes de
Oliveira nº 310, Parque das Nações, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
ROBERTO DOS SANTOS e IRACEMA DE JESUS SANTOS. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2019.

Editais Proclamas - Moreira César

Verusca Rosina Migoto Nunes
Oficial (a) Interina

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de
Notas do Distrito de Moreira César - Comarca de

Pindamonhangaba SP
Av. José Augusto Mesquita n ° 157 - centro - Moreira Cesar

CEP 12440-010

FABIO HENRIQUE DA SILVA e SIMONE MOREIRA DA SILVA.
Ele é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido a 31 de maio de 1980, de profissão
porteiro, estado civil divorciado, residente à Rua Teresina, nº 91, Terra dos Ipês II,
Moreira César, PIndamonhangaba SP, filho de JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETTO,
falecido em Pindamonhangaba SP na data de 21 de março de 2011 e de MARIA
APARECIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 71 anos, nascida na data de 18 de
julho de 1948, residente e domiciliada Rua Benedito Galvão de Castro nº480, Bloco
D apto 14, Azeredo, Moreira César, Pindamonhangaba SP.
Ela é natural de Moreira César, Pindamonhangaba-SP, nascido a 19 de agosto de
1980, de profissão balconista, estado civil solteira, residente à Rua Teresina, nº 91,
Terra dos Ipês II, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO
CARLOS DA SILVA, falecido em Pindamonhangaba SP na data de 15 de julho de
2015 e de SONIA MOREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 62 anos, nascida
na data de 01 de maio de 1957, residente e domiciliada Rodovia Abel Fabricio Dias
nº925 Moreira César, Pindamonhangaba SP,.

ERICK CORRÊA LEITE e MAYARA RODRIGUES ESTEVAM.
Ele é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido a 11 de novembro de 1994, de
profissão operador de máquina, estado civil solteiro, residente à Rua Marcelino
Corrêa da Silva nº200, Feital, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de NELSON
CORRÊA LEITE, nacionalidade brasileira, 55 anos, nascido na data de 03 de agosto
de 1964 e de ANA ROSA CORRÊA LEITE, nacionalidade brasileira, 51 anos,
nascida na data de 05 de julho de 1968, residentes e domiciliados Rua Marcelino
Corrêa da Silva nº200, Feital, Moreira César, em Pindamonhangaba SP.
Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido a 04 de abril de 1994, de profissão
caixa, estado civil solteira, residente à Rua Maria Oscarina Resende de Oliveira
nº68, Beta, em Pindamonhangaba SP, filha de REUEL ESTEVAM, nacionalidade
brasileira, 63 anos, nascido na data de 22 de janeiro de 1956 e de SUZI JANE
RODRIGUES ESTEVAM, nacionalidade brasileira, 51 anos, nascida na data de 19
de outubro de 1968, residentes e domiciliados Rua Maria Oscarina Resende de
Oliveira nº68, Beta, em Pindamonhangaba SP.

HELDER JESUS DE PAULA e LARISSA MARTINS PALOMARES DE FREITAS.
Ele é natural de Guaratinguetá-SP, nascido a 06 de setembro de 1988, de profissão
bombeiro militar, estado civil solteiro, residente à Alameda das Grevíleas nº1183,
Terra dos Ipês I, Moreira César - Pindamonhangaba SP, filho de DANIEL PEREIRA
DE PAULA, falecido em São Paulo SP na data de 22 de fevereiro de 2019 e de
MARGARETE DE JESUS PAULA, nacionalidade brasileira, 61 anos, nascida na
data de 21 de agosto de 1958, residente e domiciliada Alameda das Grevíleas
nº1183, Terra dos Ipês I, Moreira César - Pindamonhangaba SP.
Ela é natural de Santo André-SP, nascido a 10 de novembro de 1993, de profissão
secretária, estado civil solteira, residente à Avenida Abel Corrêa Guimarães nº1873,
Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL RICARDO DE FREITAS,
nacionalidade brasileira, 48 anos, nascido na data de 08 de maio de 1971 e de
SAMARA MAGNA MARTINS DE FREITAS, nacionalidade brasileira, 46 anos, nascida
na data de 13 de novembro de 1973, residentes e domiciliados Avenida Abel Corrêa
Guimarães nº1873, Vila Rica, em Pindamonhangaba SP.

JONAS MOTTA e CAMILA DE MORAIS COSTA.
Ele é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido a 01 de maio de 1988, de profissão
mecânico, estado civil solteiro, residente à Rua Romão Teberga Rodrigues, nº 111,
Moreira César, Pindamonhangaba-SP, filho de BENEDITO SAVIO DA MOTTA,
nacionalidade brasileira, 61 anos, nascido na data de 09 de dezembro de 1958 e de
CÁTIA APARECIDA JACINTHO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 53 anos, nascida
na data de 24 de setembro de 1966, residentes e domiciliados Rua: Alcino José da
Silva, S/N, Santa Cruz, Santo Antonio do Pinhal-SP.
Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido a 06 de abril de 1989, de profissão
agente de organização escolar, estado civil solteira, residente à Rua Yara Maria
Vieira, nº 169, Laerte Asumpção, Moreira César, Pindamonhangaba-SP, filha de
MARCO AURÉLIO DA SILVA COSTA, nacionalidade brasileira, 51 anos, nascido na
data de 27 de agosto de 1968 e de ERONITA FERREIRA DE MORAIS COSTA,
nacionalidade brasileira, 54 anos, nascida na data de 15 de setembro de 1965,
residentes e domiciliados Rua Yara Maria Vieira, 169, Laerte Asumpção, Moreira
César, Pindamonhangaba-SP.

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2019.

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa – 

Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/
(12) 99134-0999

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913

Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos a 
Solução! Lavagem e 
reparos, aplicação de 
resina. Ligue e faça 
seu orçamento. Tele-
fone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Atendi-
mento personaliza-
do. Mais informações 
ligue. (12) 99189-
4173 Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefo-
ne: 99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 

Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 

rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 

f lex, ano 2011, pre-
to. Conservado. Falar 
com  clóvis no telefo-
ne: 99741-9856 ou 12 
3152-3071

Vendo um moto 
em Guaratingue-
tá. Honda PCX, 
ano 2017, com 
5 8 k m r o d a d o , 
mar rom, preço 
de tabela. Ligar 
99734-4820. Fa-
lar com Marcos, 
após as 18h00
Vendo C lass ic 
2006/Básico/Do-
cumento Ok/ 87 
mil km Rodados/ 
Pneus Novos/Mui-

to Conservado/
Abaixo da Tabela 



24 DE DEZEMBRO DE 20194

Estação de Tratamento de Esgoto Estoril, em Atibaia, que passa por obras de ampliação e modernização

Moradores serão beneficiados com novo marco 
legal do saneamento básico em Guaratinguetá
Projeto destrava o setor e abre portas para investimentos de iniciativas privadas na cidade

Da Redação
Guaratinguetá

A  Câmara dos Deputados 
aprovou na última quarta-
-feira (11), por 276 votos a 
124, o texto-base do projeto 
que estabelece o novo marco 
legal do saneamento básico 
que vai permitir uma maior 
participação de empresas 
privadas no setor de sane-
amento, com o potencial de 
ampliar os investimentos 
na área no país e acelerar a 
universalização desse serviço 
essencial. Afinal, atualmente, 
70% do fornecimento de 
água e esgoto está nas mãos 
das empresas estaduais, 
24% com as companhias 
municipais e 6% com agen-
tes privados. Seguindo esse 
cenário, a universalização 
do saneamento no Brasil só 
seria alcançada entre 2055 
e 2060. 

De acordo com um estudo 
elaborado pela KPMG para 
a Associação Brasileira das 
Concessionárias Privadas de 
Serviços Públicos de Água e 
Esgoto (Abcon), o custo para 

se universalizar o serviço de 
saneamento básico no país 
até 2033 é de quase R$ 800 
bilhões. 

Gustavo Guimarães, pre-
sidente da Iguá – empresa 

presente em cinco estados 
brasileiros e que controla a 
Guaratinguetá Saneamento 
e outras 16 operações –, 
afirma que as mudanças na 
Lei do Saneamento terão 

Fotos: Divulgação como impacto positivo o 
aumento dos investimentos 
no setor. “A maior abertura 
à participação das empresas 
privadas cria um modelo 
capaz de dar mais eficiência 
e velocidade ao esforço de 
universalizar esse serviço 
fundamental. Mais que isso, 
a modernização do marco 
legal traz, obrigatoriamente, 
um desafio significativo para 
as empresas do setor, sejam 
elas públicas ou privadas. 
É preciso que a população 
passe a ser a prioridade 
de qualquer operação de 
saneamento. Isso significa 
deixar de ver as pessoas 
como usuárias do serviço e, 
enfim, alçá-las à condição de 
clientes”, ressalta.

Em cidades do Vale do 
Paraíba e região Bragantina 
a Iguá possui algumas par-
cerias público-privadas. Em 
Atibaia, a empresa já investiu 
mais de R$ 60 milhões em 

ampliação e modernização 
do Sistema Estoril, e ainda 
prevê a construção de no-
vas Estações de Tratamento 
de Esgoto e a entrega à 
população de 100% do es-
goto tratado até 2021. Em 
Guaratinguetá, as tratativas 
seguem positivamente para 
a assinatura do termo aditivo 
que contemplará todos os 
investimentos necessários 
para evolução do tratamento 
do esgoto para o município.

“Trabalhamos sempre em 
busca dos resultados positi-
vos e, com a aprovação do 
novo marco legal, teremos 
condições de ampliar os ser-
viços. O avanço das ações em 
saneamento possibilita o de-
senvolvimento econômico do 
país, proporcionando mais 
saúde e qualidade de vida à 
população, além de geração 
de emprego e renda”, destaca 
Eduardo Caldeira, diretor da 
Guaratinguetá Saneamento.

Lorena obtém Sinesp e foca investimento em segurança
Bruna Castro
Lorena

A secretaria de Segurança 
Pública de Lorena foi auto-
rizada, no último dia 6, a 
utilizar o Sinesp (Sistema 
Nacional de Informações de 
Segurança Pública), banco 
de dados disponibiliza-
do pela Rede Infoseg que 
atualiza em tempo real os 
registros feitos pela Polícia 
Federal e bases de outros 
estados brasileiros.

O programa concede in-
formações sobre a situação 
de veículos, porte de armas, 
pessoas desaparecidas, da-
dos da Receita Federal com 
base no CPF e CNPJ dos 
indivíduos, além de outras 

Novo sistema ajuda a identificar registros feitos pela Polícia Federal e bases de outros estados; Guarda reforçada
ocorrências. As atualizações 
na rede são feitas em tempo 
real agilizando o acesso dos 
usuários.

O secretário de Segurança 
Pública, Carlos Adriany Les-
cura, contou que o acesso ao 
programa já era um antigo 
desejo da administração. “A 
Polícia Militar tem vários 
acessos a banco de dados 
e eu via a importância de 
a gente conseguir a senha 
para acessar ao Sinesp. Eu 
sabia que isso era possí-
vel estar buscando liberar 
para as áreas municipais”, 
explanou.

Lescura explicou que a 
plataforma será de uso 
exclusivo da Guarda Civil 
Municipal, a fim de auxiliar 

os trabalhos dos agentes 
nas ruas. “Quando você 
está trabalhando na rua, 
muitas vezes se depara com 
alguma situação que requer 
algumas consultas, e nós 
dependíamos muito da po-
lícia porque não tínhamos 
acesso ao banco de dados”, 
argumentou.

Segundo o secretário, os 
agentes da GCM que esti-
veram em serviço poderão 
fazer a consulta direta-
mente com a Central para 
averiguação. “Com essa 
possibilidade, o agente atra-
vés do rádio faz a comuni-
cação com a nossa central, 
e o guarda que está aqui 
consegue fazer a pesquisa 
e retornar se tem alguma 

pendência ou não, e agiliza 
bastante o nosso processo” 
completou. 

Outro argumento de Les-
cura sobre o uso do Sinesp 
é o investimento em segu-
rança que tem sido realiza-
do na cidade.

Lorena tem crescido no 
ranking de cidades mais 
perigosas do estado de 
São Paulo, após estudos 
realizados pelos Instituto 
Sou da Paz, que calculou o 

IECV (Índice de Exposição 
a Crimes Violentos) em 
municípios com mais de 
cinquenta mil habitantes.

Para o secretário, as me-
didas para a melhoria da 
segurança também são fo-
mentadas pela redução da 
violência na cidade. “Nossa 
ideia é deixar estabilizado 
e buscar ainda mais uma 
queda (violência), e só vai 
conseguir essa queda se 
fizermos diferente, a gente 

investir realmente para 
trazer mais benefícios para 
a cidade”, assegurou.


