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Marcondes aponta prejuízo 
a taxistas com novo projeto
Veto total deve ser votado em Lorena; até seis profissionais seguem irregulares 

Após vetar o projeto que 
pretende ampliar o tempo 
de uso dos táxis de cinco 
para dez anos, o prefeito 
de Lorena, Fábio Marcon-
des (sem partido), garantiu 
que a alteração na lei pode 
prejudicar cerca de 90% 
dos taxistas que atuam na 
cidade. Além de questionar 
os trâmites da aprovação, o 
chefe do Executivo apontou 
falta de interesse público 
e isonomia entre os servi-
ços de transporte público 
privado urbano. A Câmara 
deve votar o veto nesta 
segunda-feira. A proposta, 
de autoria dos vereadores 
Fábio Longuinho (PSC) e 
Waldemilson da Silva, o Tão 
(PL), e aprovada em bloco 
por 15 votos e uma ausên-
cia, do parlamentar Fábio 
Matos (PCdoB), altera uma 
lei de 2005 que estipula o 

tempo de uso dos veículos 
de taxistas. A lei prevê cinco 
anos, mas com a alteração 
passaria para dez, se sancio-
nada por Marcondes. 

Segundo o prefeito, o veto 
está relacionado à falta de 
um estudo que demonstre as 
razões de ampliar o tempo 
para dez anos, de interesse 
público, transparência na 
criação, votação e a incom-
patibilidade na isonomia 
da classe Uber, que segue 
os mesmos parâmetros de 
cinco anos para renova-
ção veicular. Marcondes 
explicou que o município 
conta atualmente com 123 
taxistas em atuação. Destes, 
quatro automóveis são de fa-
bricação em 2020, trinta de 
2019 e 48 carros de 2018, 
totalizando 82 táxis, ou seja, 
67% da frota.

Dengue tem 
novos casos e 
morte suspeita

Os casos de dengue na 
RM Vale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba) 
só vêm aumentando desde 
o início da estação. A re-
gião já soma mais de seis 
mil casos da doença, com 
destaque para Cruzeiro, 
que investiga a possível 
terceira morte pela doença 
e tem 1.961 confirmações. 
Para combater o mosquito 
transmissor, as prefeituras 
têm investido no uso de 
nebulização. A terceira 
morte suspeita em Cruzeiro 
é de um idoso de 73 anos, 
que havia dado entrada 
no hospital no dia 6 de 
fevereiro. Um exame havia 
confirmado a doença, mas 
ele acabou liberado após 
dias de tratamento.
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Região amplia 
rigor contra o 
coronavírus

Lorena descartou dois 
casos de coronavírus (Co-
vid-19), na última quinta-
-feira, mesmo dia em que 
Cruzeiro anunciou dois 
casos suspeitos. A RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) tem 39 casos à es-
pera de exames. Segundo 
a Prefeitura de Lorena, o 
caso descartado é de uma 
mulher que estava em Mi-
lão, na Itália, e retornou no 
dia 27 de fevereiro. Além 
dela, sua mãe também 
passou por exames após 
ter contato com a primeira 
paciente. As duas foram 
liberadas após as amostras 
de sangue para o Instituto 
Adolfo Lutz darem resulta-
do negativo.
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Principal ponto de táxi no centro de Lorena; cidade tem nova polêmica

Foto: Francisco AssisFoto: Leandro Oliveira

Qual o
interesse

público de
favorecer seis 
taxistas em 
detrimento 

a 110? Hoje, 
ainda são 117 

corretos”

“
Fábio Marcondes

Prefeito de Lorena

Câmara 
contraria 
TCE e salva 
Edson Mota

Os vereadores de Cacho-
eira Paulista mais uma vez 
salvaram o prefeito Edson 
Mota (PL) de investigação e 
apontamento do Tribunal de 
Contas. Composta por nove 
parlamentares, a decisão já era 
aguardada por grande parte 
dos moradores. Dessa vez, o 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo emitiu parecer 
contrário às contas do prefei-
to no exercício 2017. Foram 
apontamentos como controle 
interno; planejamento; resulta-
do da execução orçamentária; 
resultados financeiro, econômi-
co e saldo patrimonial; dívida 
de curto prazo; dívida de longo 
prazo e precatórios.
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Edson Mota, garantido pela base

MP investiga 
pedido de 
cassação em 
Aparecida

O Ministério Público apura 
uma denúncia que levou ao 
pedido de cassação do verea-
dor Marcelo Marcondes (PV). 
Ele virou alvo em processo 
que foca em um erro cometido 
pela secretaria da Casa, em 
2017, com reflexos em 2018, 
período em que Marcondes 
presidiu a Câmara de Apareci-
da. A recomendação do MP é 
para sanções contra o também 
ex-presidente, Adilson Boi na 
Brasa (MDB).
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TCE notifica 
Sato por gasto 
excessivo com 
servidores

O TCE divulgou na última 
terça-feira um levantamento 
que revelou que 25% das pre-
feituras paulistas, entre elas a 
de Ubatuba, que tiveram um 
gasto excessivo com a folha 
de pagamento de servidores 
municipais no último quadri-
mestre de 2019.
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Alvo turístico, 
Aparecida tem 
ação contra o 
coronavírus

Nenhuma cidade no Vale 
do Paraíba atrai mais turistas 
que Aparecida. Por semana, 
passam em média duzentos 
mil fiéis pelo Santuário de 
Nossa Senhora, em visita 
que se estende pela cidade. O 
fluxo constante de peregrinos 
e o avanço do coronavírus 
em todo o país despertaram 
a preocupação da saúde 
estadual, que convocou uma 
reunião emergencial com 
representantes do setor no 
município.
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Justiça determina e
Zona Azul volta com 
parquímetros de duas 
empresas em Guará

O entrave judicial refe-
rente ao estacionamento 
rotativo de Guaratinguetá 
continua. A Justiça, que havia 
concedido uma liminar à AC 
Park, antiga prestadora do 
serviço no município, deter-
minou que o Guaratinguetá 
Consórcio Rotativo inicie os 
trabalhos imediatamente. 
O grupo venceu a licitação 
para administrar as vagas 
das zonas azul e verde no 
ano passado, mas, após o fim 
do certame, teve início uma 
disputa judicial com a antiga 
prestadora. Desde que a AC 

Park ganhou uma liminar 
judicial em dezembro do ano 
passado, todo processo para 
instalação de parquímetros 
do Guaratinguetá Rotativo 
foi suspenso. Em dezembro, 
tiveram início as remoções 
das máquinas do consórcio 
e em janeiro as instalações 
da AC Park. Dois meses de-
pois, a situação é inversa. A 
Prefeitura não fará remoção 
das máquinas da antiga pres-
tadora de serviços e manterá 
os parquímetros das duas 
empresas.
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Celão

Marcelo Pazzini, Chico Hair e Carlinho Goulart

Atos e Fatos
“A política não é a arte do 
possível. Ela consiste em 
escolher entre o desagradável 
e o desastroso.”

Márcio Meirelles  John Kenneth Galbraith

 BRASIL E ESTADOS UNIDOS
BOLSONARO E TRUMP
No momento que escrevo esta 

coluna o presidente Bolsonaro en-
contra-se nos Estados Unidos onde 
manterá um encontro com o presi-
dente Trump.

O encontro será na Florida re-
gião de preferência do presidente 
dos Estados Unidos e refúgio dos 
brasileiros bem sucedidos.

É normal que o país mais impor-
tante da América Latina se encontre 
com a maior potência do mundo, 
quer militar como econômica.

Nenhum ato de subserviência. 
São nações democráticas e livres.

Todos os presidentes eleitos 
brasileiros visitam os presidentes 
dos Estados Unidos no início de seu 
governo.

 Em situação econômica crítica 
FHC tentando salvar o Plano Real 

busca aporte de capital pelo FMI 
e o Lula para reafirmar na Casa 
Branca que a Carta aos Brasileiros 
era para valer. (valeu só no primeiro 
mandato).

Clinton e Bush filho os presiden-
tes na época.

A ação dos Estados Unidos foi 
destacada e divulgada pelos dois 
presidentes: americanos e brasilei-
ros.

Nesta viagem atual há a expec-
tativa de vários acordos envolvendo 
áreas de turismo, energia, segurança, 
defesa, biodiversidade e agricultura.

O objetivo da comitiva e de em-
presários que o acompanham o pre-
sidente é aproximar os investidores 
e passar uma imagem de otimismo 
em relação à economia brasileira e 
as reformas estruturais que estão 
sendo construídas.

Independentemente de o povo 
sair às ruas contra o parlamento e um 
ex-presidente presidiário em cum-
primento de pena desfilando pela 
Europa mostrando como a Justiça 
brasileira não é para todos é para 
quem pode. Temos algumas coisas 
a receber e ofertar.

Um dos principais acordos que 
será assinado é o Acordo de Salva-
guardas Tecnologias entre o Brasil 
e os Estados Unidos na utilização 
de Alcântara, no Maranhão, de uso 
comercial, para lançamento de fo-
guetes espaciais.

Em 2000 o acordo foi assinado 
pelo Brasil, no governo FHC, mas 
o Congresso vetou após entraves do 
Ministério da Defesa.

O mercado de lançamento de fo-
guetes está estimado entre 1 trilhão 
e 2,7 trilhões de dólares nos próxi-
mos vinte e cinco anos e os Estados 
Unidos é um dos principais usuários.

Será assinado também uma carta 

de intenções sobre a criação de um 
fundo de biodiversidade na Ama-
zônia com a Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID).

Outro assunto que deverá ser 
tratado sigilosamente entre presi-
dentes é o caso Venezuela, crítico 
socialmente, e agora as intimidações 
bélicas contra o Brasil fazendo ma-
nobra militar na fronteira.

Maduro está em busca da vitimi-
zação do seu regime. 

A esquerda é sábia em produzir 
vítimas.

Dificilmente produz heróis.
A agenda do presidente Bolsona-

ro é ampla, própria e adequada para 
países liberais.

No passado a visita de nossos 
presidentes, no caso FHC, era pedir 
apoio financeiro diante da crise que 
o país atravessava, a bem da verda-

de, causada por outros países e pelo 
presidente do Banco Central dos 
Estados Unidos (FED) onde colocou 
os juros nas alturas para conter a 
crise na América. 

Os juros saltaram de 11,2% para 
20% em um ano que representou 
para os norte-americanos um cho-
que, um terremoto para a América 
Latina.

Um espirro na economia ame-
ricana resulta em pneumonia dupla 
para o Brasil.

O presidente Lula, eleito sob 
suspeitas, em busca de credibilida-
de, pois a sensação do mercado que 
sua eleição levaria o país ao caos; o 
presidente da Fiesp afirmando que 
a vitória de Lula seria a fuga 800 
mil empresários do país e o pânico 
da sociedade. 

A atual Secretaria da Cultura, 
Regina Duarte, ficou marcada com 
a frase, na eminente vitória de Lula: 
“estou com medo”. E, era para ter 
medo mesmo!

A Carta aos Brasileiros tranquili-
zou o mercado e a campanha publi-
citária de “A esperança vai vencer o 
medo” para a sociedade.

José Dirceu visita os maiores 
bancos americanos e Guido Mante-
ga esteve no Banco da Inglaterra e 
no Banco Central Britânico.

Quarenta dias após a sua vitória, 
Lula estava no salão oval da casa 
Branca para uma conversa direta 
com Georg Bush.

Lula solicitou o apoio americano 
para acalmar o mercado internacio-
nal e obteve de Busch a seguinte 
resposta:” isso dependerá da política 
econômica que vocês vão adotar”. 

Lula seguiu as diretrizes econô-
micas do Plano Real.

Obama substitui Bush e Lula 
muda a política econômica!

“A esquerda é sábia em produzir 
vítimas. Dificilmente 

produz heróis.”

Bastidores da Política

Délcio Sato

Câmara de Lorena – Os verea-
dores de oposição, que numa manobra 
regimental conseguiu unanimidade em 
um projeto que altera as exigências à 
vida útil dos veículos que operam o ser-
viço de táxi na cidade. O que muitos não 
conseguem acreditar é que a principal 
motivação dos autores teria sido criar 
uma divergência política entre a figura 
do prefeito com os profissionais do setor, 
com propósito de somar dividendos 
políticos a um dos candidatos.

Pindamonhangaba – O plane-
jamento da Prefeitura para ampliar a 
estrutura de segurança, com debate 
aberto com grupos e personagens 
do setor. Em reunião do Conseg, na 
última semana, o município destacou 
o que espera com ações como o ar-
mamento da Guarda Civil, na tenta-
tiva de manter o ritmo de queda nos 
principais índices da criminalidade, 
como em 2019. Discussões abertas 
contra a violência.

Resposta rápida
O secretário de Segurança de 

Lorena, Major Lescura, anunciou 
uma ação para conter a onda de van-
dalismo no Cemitério Municipal, 
que apesar de cômica, promete ser 
eficaz: a instalação de uma câmera 
de videomonitoramente no local. 
A ideia não é monitorar os mortos, 
é claro, mas os ‘espertos’, ou seja, 
os vivos que invadem o local para 
depredarem e furtarem tudo que 
possa se transformar em grana na 
feira da ‘barganha’ dos domingos.

Sete candidatos
Com o final da experiência Ed-

son Mota em solo cachoeirense, o 
mercado político vive um surto de 
candidatos. A previsão é de 5 candi-
daturas na reta final, mas sete pos-
tulantes à sucessão se apresentam 
como 'a solução' para resolverem os 
problemas da cidade. Com discurso 
de novidade e renovação, destaque 
para o empresário Mineiro da Fu-
nerária e o engenheiro Fernando 
Hummel (agora ele vem); já entre 
os nomes mais manjados da política 
local Dadá Diogo, Domingos Ge-
raldo, Elbon Fontes, Aloísio Vieira 
e Torrada. Façam suas apostas...

Cabo de guerra
Comenta-se que não são apenas 

os empresários de Guaratinguetá 
que mantêm expectativas às audi-
ências do Plano Diretor na Câmara 
Municipal: a classe política tam-

bém. Enquanto 
o mercado imo-
biliário aguarda 
a expansão do 
perímetro urba-
no para novos 
investimentos, 
a especulação 
eleitoral quer 
saber na queda 

de braços entre Executivo e Legis-
lativo, a força do prefeito Marcus 
Soliva e seu poder de articulação 
no resultado final. Nesta segun-
da-feira, começa a temporada de 
audiências made-in-Celão. Com a 
palavra, os nobres vereadores...

Bem Viver ou bom viva?
Quem passou para extrair di-

videndos eleitorais no residencial 
Bem Viver essa semana e postou 
nas redes sociais foi o prefeituravel 
Luis Rosas. O conjunto. que con-
centra perto de 2 mil famílias de 
Pinda, se tornou rota dos políticos 
neste período, cada um com suas 
propostas mirabolantes e promessas 
no verbo futuro, porque no presen-
te, apenas o atual prefeito tem como 
fazer e tem feito. O problema é que 
para tudo que tem sido feito e se faz, 
aparece um 'Rosas' pela frente para 
dizer que tinha de ser diferente...

Arrumando a casa
E por falar em Bem Viver e da 

invasão de políticos eleitoreiros no 
local prometendo o que nunca vão 
conseguir fazer aos moradores, o 
prefeito Isael Domingues fez o que 
tinha de fazer: “bater de frente” 
com a empresa Forcasa – responsá-
vel pela construção do residencial 
–após reclamações dos moradores 
sobre diversos problemas estrutu-
rais dos prédios. Isael cobrou tam-
bém da terceirizada o compromisso 
de manter uma equipe de manuten-
ção no local para realizar os reparos 
necessários nas moradias.

Herança Ardito 
Parece que agora, sob o coman-

do de administração Isael Domin-
gues, a reforma do CEM – Centro 
de Especialidade Médicas – conhe-
cido como ‘Postão’ será finalizada, 
após a empresa contratada pela 
antiga gestão do ex-prefeito Vito 
Ardito ter abandonado a obra, em 
junho do ano passado. A demora 

da retomada da construção do lo-
cal, foi necessidade de um novo 
processo licitatório e a cautela em 
conseguir uma empresa que desse 
‘conta do recado’. A partir de ago-
ra, a Marcondes Lima Engenharia 
terá até cinco meses para concluir 
a reforma e garantir o funciona-
mento total da unidade responsável 
pelo atendimento de centenas de 
pacientes que necessitam de con-
sultas com médicos especialistas 
em diversas áreas. 

Optando pelo óbvio
Após repercussão do desconfor-

to do ex-prefeito Francisco Carlos 
com a declaração do candidato do 
MDB, de que seu vice será Marcelo 
Meirelles, a cúpula do PSDB – quer 

dizer, Pazzini, Chico Hair e o pró-
prio Meirelles – resolveu se reunir 
para alinhar os discursos. Venceu o 
óbvio, melhor arriscar com Argus 
Ranieri que o ostracismo eleitoral 
pela falta de nome para encabeçar 
uma candidatura tucana à prefeitura 
de Guará...

Regra própria
Para tentar levantar a altura 

da cerca nesta ‘janela eleitoral’ e 
impedir a debandada do vereador 
Marcos Evangelista do PSDB para 
o PSC de Soliva, a liderança tucana 
de Guará ‘criou’ uma jurisprudência 
própria na Lei Eleitoral: “mesmo 
na janela, vereador para sair do 
partido tem de ser por motivações 
judiciais” informou o causídico 
Marcelo Pazzini...

O bonde do Soliva
Após se livrar da ‘pegadinha 

tucana’, o prefeito Marcus Soliva 
lotou mais rápido que o esperado 
seu ‘bonde eleitoral’ rumo ao PSC 
de Márcio Almeida. Com mobília 
completa, digo, chapa de candida-
tos a vereador e nomes para compor 

Polêmica dos táxis
A oposição política e elei-

toreira contra o prefeito Fábio 
Marcondes na Câmara de Lorena 
promete polemizar na sessão 
em que será discutido o veto do 
Executivo, ao projeto oportu-
nista – que estende a vida útil 
dos táxis para 10 anos, proposto 
pelos vereadores Tão do Vagui-
nho e Fábio Longuinho. Entenda 
o caso: numa votação em bloco (todos juntos e misturados) de vários 
projetos do prefeito, a dupla embutiu o deles que modifica o artigo da 
lei, ampliando de 5 para 10 anos o usos dos veículos. Detalhe: somente 
dos taxistas, excluindo os Uber’s deste benefício.

Controvérsia – De acordo com o prefeito Fábio Marcondes, o 
projeto teve a motivação de beneficiar uma minoria, já que apenas 5% 
dos profissionais se enquadram em desacordo com a vigência. A título 
de informação, dos 123 taxistas da cidade, 117 trabalham com veículo 
dentro das especificações atuais, não precisando do projeto populista. 
Pelo contrário, a maioria seria prejudicada em relação a renovação dos 
veículos. Simples assim... 

diretório, provisória ou nominata o 
que for preciso, Soliva definiu seu 
parceiro de primeira hora, Miguel 
Sampaio, como condutor do bon-
de, quer dizer, presidente. Agora 
o mais difícil: tirar o pessoal do 
ar-condicionado e desencastelar 
os ‘bacanas’ para combinar com os 
eleitores a reeleição...

Clima quente
A última sessão de Câmara de 

Ubatuba foi marcada por debates 
acalorados entre o vice-presidente 
Adão Pereira (PCdoB) e oito cole-
gas de plenário que barraram seu 
projeto que buscava regulamentar 
a entrada de animais de estimação 
para a visitarem pacientes da Santa 
Casa. Inconformado com a rejeição 
da proposta, o vereador não poupou 
críticas aos contrários. Para a espe-
culação política, o episódio pode 
quebrar a harmonia sonolenta da 
Casa de Leis com disputas ainda 
mais acaloradas, mesmo com a 
disparidade entre os dois grupos...

Trem da alegria
Decididamente a maré não anda 

boa para o prefeito de Ubatuba, Dé-
lcio Sato (PSD), que nesta semana 
foi notificado pelo TCE – Tribunal 
de Contas do Estado – devido aos 

gastos excessi-
vos com a folha 
de pagamento 
de servidores 
municipais no 
ano  passado . 
Sato atropelou 
a Lei de Res-
ponsabilidade 
Fiscal com mais 

de 54% da receita com salários. A 
notícia caiu como uma bomba nas 
rodas políticas da cidade, uma vez 
que Sato foi o único prefeito do 
Vale e do Litoral “enquadrado” 
pelo TCE na modalidade ‘trem da 
alegria’, ou seja, a farra das contra-
tações. Tem vereador prometendo 
complicar sua saúde eleitoral caso 
suas contas cheguem rejeitadas na 
Câmara!!! 

Lembrete
Faltam apenas 203 dias para as 

eleições, 28 domingos...
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Prefeito alerta prejuízo para taxistas 
com novo projeto votado em Lorena
Veto total deve ser votado nesta semana; seis profissionais seguem irregulares 

Foto: Francisco Assis

O prefeito Fábio Marcondes, que destacou risco para taxistas em dia aprovação de proposta que atenderia cerca de 10% dos motoristas

Rafaela Lourenço
Lorena

Após vetar o projeto que 
pretende ampliar o tempo 
de uso dos táxis de cinco 
para dez anos, o prefeito 
de Lorena, Fábio Marcon-
des (sem partido), garantiu 
que a alteração na lei pode 
prejudicar 90% dos taxistas. 
Além de questionar os trâ-
mites da aprovação, o chefe 
do Executivo apontou falta 
de interesse público e iso-
nomia entre os serviços de 
transporte público privado 
urbano. A Câmara deve votar 
o veto nesta segunda-feira.

A proposta, de autoria dos 
vereadores Fábio Longuinho 
(PSC) e Waldemilson da Silva, 
o Tão (PL), e aprovada em 
bloco por 15 votos e uma 
ausência, do parlamentar 
Fábio Matos (PCdoB), altera 
uma lei de 2005 que estipula 
o tempo de uso dos veículos 
de taxistas. A lei prevê cinco 
anos, mas com a alteração 
passaria para dez, se sancio-
nada por Marcondes. 

Segundo o prefeito, o veto 
está relacionado à falta de 
um estudo que demonstre 
as razões de ampliar o tempo 
para dez anos, de interesse 
público, transparência na 
criação, votação e a incom-
patibilidade na isonomia 
da classe Uber, que segue 

os mesmos parâmetros de 
cinco anos para renovação 
veicular.

Marcondes explicou que 
o município conta atual-
mente com 123 taxistas 
em atuação. Destes, quatro 
automóveis são de fabri-
cação em 2020, trinta de 
2019 e 48 carros de 2018, 
totalizando 82 táxis, ou seja, 
67% da frota. Ainda dentro 
da legalidade estão outros 
vinte automóveis com ano 

de 2017 e oito de 2016 (re-
presentando 23%). Somados 
chegam a 110 profissionais 
em dia com a regra em vigor, 
o equivalente a 90% da frota 
com os carros atualizados. 
Os táxis que vencerão este 
ano totalizam sete de 2015 
e apenas seis automóveis de 
2014, ou seja, 5% da frota 
está irregular com o tempo 
de uso e licenças vencidas. 
“Qual o interesse público de 
favorecer seis taxistas em 

detrimento a 110? Hoje, ain-
da são 117 corretos”, frisou 
Marcondes, ao comparar as 
situações.

Como ponto prejudicial 
aos motoristas, o chefe do 
Executivo destacou a reno-
vação dos carros. O Governo 
Federal garante a isenção 
de impostos como o ICMS 
(Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestação 
de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicação) e 
IPI (Imposto Sobre Produtos 
Industrializados) justamente 
para incentivar a renovação 
da frota. “Se eles compram 
um carro hoje, usam por dois 
anos e depois revendem com 
os descontos que eles têm, 
praticamente vendem o car-
ro pelo mesmo valor, a gente 
fala em 35% de desconto. 
Em dois anos a depreciação 
não chega em 35%”, o que 

mudaria com a utilização do 
taxi por dez anos.

De acordo com Marcondes, 
a principal celeuma foi não 
consultarem os interessados 
no transporte: os usuários. 
“O principal que é o usu-
ário nem foi questionado. 
Será que a população quer 
andar em um carro de dez 
anos de uso? O projeto só 
mudou o artigo de cinco 
para dez anos, uma lei feita 
para favorecer comparsas, 
cabos eleitorais, e na véspera 
de uma eleição”, salientou 
o prefeito. “Lorena vai na 
contramão para o interesse 
de meia dúzia. Desabafo 
principalmente para alertar 
a população sobre o tipo de 
político que temos nessa 
cidade. Neste ano, devem 
olhar com quem eles andam, 
quem são os seus candidatos 
e com quem estão aliados às 
suas majoritárias”.

Os seis motoristas com 
atuação irregular na cidade 
devem suspender os servi-
ços. Foi aberto um processo 
administrativo sobre esses 
casos, e até o fechamento 
desta edição, ainda estava 
sob análise do departamento 
jurídico da Prefeitura para 
que fossem tomadas as de-
vidas providências.

Controvérsia – A lei que re-
gulamenta o Uber na cidade, 
aprovada em 2017, passou 
pela Casa com apenas um 
voto contrário, o de Samuel 
de Melo (PTB). Em vista a 
paridade das leis (taxistas e 
Uber’s), o prefeito viu como 
contraditória a criação da 
proposta de aumentar de 
cinco para dez anos, de um 
vereador que foi favorável 
aos requisitos do Uber, como 
a troca de veículos de cinco 
em cinco anos.

Vereadores contrariam Tribunal de Contas e salvam 
mandato de Edson Mota em Cachoeira Paulista
Resultado não surpreende, base defende prefeito e compara mandato com ano de 2013 na gestão de João Luiz Ramos

Jéssica Dias 
Cachoeira Paulista

Os vereadores de Cacho-
eira Paulista mais uma vez 
salvaram o prefeito Edson 
Mota (PL) de investigação e 
aprontamento do Tribunal de 
Contas. Composta por nove 
parlamentares, a decisão já 
era aguardada por grande 
parte dos moradores.

Dessa vez, o Tribunal de 
Contas do Estado de São Pau-
lo emitiu parecer contrário às 
contas do prefeito no exercí-
cio 2017. Foram apontamen-
tos como controle interno; 
planejamento; resultado 
da execução orçamentária; 
resultados financeiro, eco-
nômico e saldo patrimonial; 
dívida de curto prazo; dívida 
de longo prazo e precatórios.

Por 9 votos a 4, o parecer 
do Tribunal foi derrubado 
pelos vereadores. A votação 
nominal teve como contrário 

o parecer Agenor do Todico 
(PSDB); Aldecir Baianinho 
(PSC); Breno Anaya (PSC); 
Carlinhos da Saúde (PSD); 
Dimas Barbosa (PTB); Mariza 
Hummel (PP); Max Barros 
(DEM); Nenê do São João 
(PSB) e Vica Ligabo (PTB). 
Aprovaram o parecer Dadá 
Diogo (PODE), Rodolpho 
Borges (REDE), Thales Satim 
(PSC) e Tião do Marli (PL).

Fazendo um comparativo 
e justificando a sua decisão 
contrária ao parecer do Tri-
bunal, o vereador da base, 
Dimas Barbosa, apresentou 
as contas de 2013 do então 
prefeito à época, João Luiz 
(PSB), que foram aprovadas, 
para dizer o qual ruim a 
cidade estava em 2016 “... 
sendo que são as mesmas 
coisas apontadas nas contas 
do Edson”, defendeu. “Por 
aqui vamos analisar se houve 
má-fé por parte do prefeito, 
e para avaliar essa conta nós 

temos que relembrar o que 
foi apresentado das contas 
do Executivo de 2016 para 
podermos saber e assumir 
o que se foi obrigado para 
retomar o crescimento da 
cidade. E vocês não dizem 
pra mim que a cidade hoje 
está na mesma condição que 
estava em 2016”, explicou 
Barbosa.

O vereador de oposição 
Thales Satim votou favorá-
vel à decisão do Tribunal e 
ressaltou que não há justi-
ficativa para tantas irregu-
laridades e aprontamentos. 
“Diante da análise que eu 
fiz de tudo que foi relatado 
pelo Tribunal de Contas, mais 
uma vez venho acompanhar 
o Tribunal, porque a Câmara 
tem sim a função de decidir 
se aprova ou se reprova, en-
tão eu reprovo as contas do 
ano de 2017. Vários aponta-
mentos foram feitos, várias 
irregularidades foram feitas 

e não há justificativa, porque 
caso tivesse, o parecer seria 
outro”. 

Não é a primeira vez que 
Mota é salvo na Câmara. O 
prefeito acumula um pro-
cesso do Ministério Público 
que o afastou do comando 
da Prefeitura por 180 dias, 
no valor de R$ 33 milhões, 
acusado de fraudar contra-
tação de um escritório de 
advocacia e participar de um 
esquema que teria fraudado 
o município. Outra investi-
gação negada por grande 
parte dos vereadores foi o 
pedido da abertura de CPI 
(Comissão Processante de 
Inquérito) protocolado por 
uma moradora da cidade.

O vereador de oposição 
Thales Satim (PSC) também 
foi autor de uma processan-
te que foi rejeitada, contra 
Mota, por falha no processo 
da LOA (Lei Orçamentária 
Anual).

Mota (dir.) acompanhado por vereadores; base salvadora na Câmara

Foto: Reprodução PMCP

MP investiga pedido de cassação de Marcelo Marcondes
Ação em Aparecida aponta aprovação forjada de projeto em 2017; parlamentar se defende e acredita em “teor político”

Leandro Oliveira
Aparecida

O Ministério Público apura 
uma denúncia que levou ao 
pedido de cassação do verea-
dor Marcelo Marcondes (PV). 
Ele virou alvo em processo 
que foca em um erro cometido 
pela secretaria da Casa, em 
2017, com reflexos em 2018, 
período em que Marcondes 
presidiu a Câmara de Apareci-
da. A recomendação do MP é 
para sanções contra o também 
ex-presidente, Adilson Boi na 
Brasa (MDB).

O imbróglio teve início du-
rante a aprovação de um pro-
jeto de lei do Executivo, em 

novembro de 2017, que pedia a 
liberação de um empréstimo de 
R$ 1,3 milhão junto ao Banco 
do Brasil.

Antes mesmo da votação, 
ainda em novembro, um servi-
dor da Câmara teria incluído o 
projeto do Executivo por enga-
no na ata de pautas aprovadas. 
O erro só foi percebido dias 
depois. “O mesmo funcionário, 
que é o secretário administra-
tivo, notou que estava errado. 
Me comunicou por escrito e 
nós entramos em contato com 
o jurídico da Casa, chamamos 
o presidente da época (Boi 
na Brasa) e, imediatamente, 
oficiamos a Prefeitura. Tem 
uma súmula vinculante do STF 
(Supremo Tribunal Federal) de 

que a Câmara pode interrom-
per qualquer ato por nulidade”, 
contou o diretor do Legislativo, 
José Geraldo de Souza.

A denúncia foi levada à Pro-
motoria em 2018. À época, o 
presidente da Casa já era Mar-
celo Marcondes, que decidiu 
abrir uma sindicância interna 
para apurar o caso, constatan-
do erro material.

Apesar das medidas, o pedido 
feito pelo Ministério Público 
se difere para os dois ex-pre-
sidentes. Enquanto Boi na 
Brasa pode sofrer sanções, 
Marcondes pode ter o mandato 
cassado. “Eu achei estranho 
isso. Se houver um pedido de 
cassação pela ilegalidade, en-
tendo que teria que ser sobre o 

Adilson (Boi na Brasa), sobre o 
Marcelo Marcondes, o primeiro 
secretário que assinou a ata, e 
também Valdemir Budão, que 
também assinou a ata como 
segundo secretário. Mas to-
dos eles assinaram confiando 
no trabalho da secretaria, só 
que esse mesmo trabalho foi 
eficiente em apontar o erro a 
tempo”, questionou Souza.

Alvo político? – Marcelo Mar-
condes afirmou que o processo 
já foi resolvido, mas apontou 
que a denúncia é política e tem 
como objetivo atingi-lo em um 
ano eleitoral. “Essa denúncia 
surge do meio político, estrita-
mente política, pura maldade. 
Quanto ao processo que tra-
mita em segredo de Justiça, eu 

tenho total tranquilidade, uma 
vez que já obtivemos decisões 
favoráveis no Tribunal. Não há 
preocupação por minha parte 
quanto a esse pedido, uma vez 
que não houve prejuízo aos 
cofres públicos ou prejuízo 
algum ao município”.

Marcondes afirmou que a 
denúncia surgiu em janeiro de 
2018, assim que tomou posse. 
O parlamentar abriu uma sindi-
cância e comunicou o Banco do 
Brasil sobre possíveis pedidos 
formalizados por parte da Pre-

feitura sobre empréstimos. “Eu 
lamento a exploração política 
dessa situação e reafirmo o 
compromisso com a verdade”.

A denúncia do Ministério 
Público é de que a aprovação 
do projeto de lei foi forjada. O 
processo corre sob segredo de 
justiça. Marcelo Marcondes 
é sobrinho de Ernaldo César 
Marcondes (MDB), prefeito 
da cidade, afastado do cargo 
em julho de 2019 por irregu-
laridade em contrato de kits 
escolares.
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Lorena descarta dois casos, enquanto Cruzeiro 
e Pinda tem novas suspeitas de coronavírus
RMVale tem 35 pacientes aguardando resultados de exames; em todo país foram registrados 98 casos

Foto: Francisco Assis

Sedes dos atendimentos de urgência para pacientes em Cruzeiro e Lorena, municípios que ampliaram atenção contra o coronavírus após casos suspeitos em março

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

A secretaria de Saúde de 
Lorena descartou dois casos 
de coronavírus (Covid-19), na 
última quinta-feira, mesmo 
dia em que Cruzeiro anunciou 
dois casos suspeitos. A RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) tem 

39 casos à espera de exames.   
Segundo a Prefeitura de 

Lorena, o caso descartado é 
de uma mulher que estava 
em Milão na Itália e retornou 
no dia 27 de fevereiro. Além 
dela, sua mãe também passou 
por exames após ter contato 
com a primeira paciente. As 
duas foram liberadas após as 
amostras de sangue para o 
Instituto Adolfo Lutz darem re-

sultado negativo. Elas já foram 
informadas, apresentam bom 
estado de saúde e seguem as 
orientações dadas pela equipe 
médica.

No final do mês passado, a 
cidade também havia descar-
tado outro caso de uma mulher 
que junto com o marido visita-
ram no início de fevereiro as 
cidades italianas de Florença 
e Veneza, retornando a Lorena 

Com milhares de casos de dengue, RM Vale investe 
em nebulização no combate ao mosquito transmissor

Pinda, Guará, Potim e Aparecida seguem cronograma 
com fumacê; recordista de contaminações, Cruzeiro 
investiga possível terceira morte na última semana

no dia 14 de fevereiro. 
A Itália registrou 1.016 mor-

tes em decorrência do coro-
navírus (família de vírus que 
causam infecções respiratórias 
graves). Além disso, todos os 
60 milhões de italianos foram 
colocados em regime de qua-
rentena.  

Os casos de Cruzeiro são 
de um casal que retornou de 
Portugal no último dia 11 e 

chegou ao município no dia 
seguinte com sintomas da 
doença. Segundo a secretaria 
de Saúde, foram recolhidas 
amostras de sangue e enviadas 
ao Instituto Adolfo Lutz. O 
resultado deve sair até o início 
da próxima semana. 

Pindamonhangaba também 
tem um caso suspeito de uma 
mulher de 71 anos, regressa 
da Itália. Ela também aguarda 

os resultado do Adolfo Lutz.
Outro caso havia sido descar-

tado, no início do mês, de uma 
mulher de 35 anos que viajou 
para o Japão e retornou no dia 
19 de fevereiro. O país asiático 
tem 627 casos confirmados e 
23 mortes.

Outras cidades da Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte seguem com 
casos sendo investigados. São 
José dos Campos é o município 
com mais casos suspeitos, 13 
no total. O ranking segue com 
Taubaté (11 caos), Caragua-
tatuba (4 casos), Jacareí (2 
casos), São Sebastião (2 casos) 
e Ilhabela (1 caso). 

A OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) declarou pan-
demia na última quarta-feira, 
após atingir 128 países e 
contaminar mais de 120 mil 
pessoas, vitimando 4,9 mil 
pessoas em todo o mundo.

Brasil - O país teve um alta 
significativa nos últimos dias 
segundo o Ministério da Saúde. 
Em todo território brasileiro 
forma registrados 151 casos. 
O estado de São Paulo lidera 
com 106. 

Nessa sexta-feira, o ministé-
rio recomendou que os viajan-
tes internacionais que chegam 
ao Brasil fiquem isolados por 
sete dias, mesmo que não 
tenha nenhuma sintomas da 
doença. Além disso, há casos 
de transmissão comunitária na 
capital paulista e fluminense.

Bruna Silva
Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Os casos de dengue na RM 
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba) só vêm 
aumentando desde o início 
da estação. A região já soma 
mais de seis mil casos da 
doença, com destaque para 
Cruzeiro, que investiga a 
possível terceira morte pela 
doença e tem 1.961 confir-
mações. Para combater o 
mosquito transmissor, as 
prefeituras têm investido no 
uso de nebulização.

A terceira morte suspeita 
em Cruzeiro é de um idoso 
de 73 anos, que havia dado 
entrada no hospital no dia 6 
de fevereiro. Um exame havia 
confirmado a doença, mas ele 
acabou liberado após dias de 
tratamento. No último dia 28, 
ele voltou a ser internado e 
encaminhado para São José 
dos Campos, onde faleceu na 
última terça-feira. As outras 
duas mortes na cidade foram 

de um idoso de 81 anos e 
uma mulher de 60 anos.

Em Aparecida, houve mu-
dança na estratégia da re-
alização do serviço após a 
constatação da incidência 
de dengue no bairro Santa 
Luzia. Anteriormente es-
tava previsto que as equi-
pes fossem para o Itaguaçu. 
Apesar disso, o  cronograma 
estabelecido segue ordem 
de demanda de região com 
casos confirmados.  Até o 
fechamento desta edição, a ci-
dade contabilizou 489 casos. 
Para auxiliar no combate às 
endemias, a secretaria de Vi-
gilância Epidemiológica tem 
realizado ações de bloqueio. A 
Prefeitura reforçou o pedido 
para que os munícipes abram 
suas casas.

Em Pindamonhangaba 
são 380 casos confirmados. 
O fumacê está passando em 
bairros emergentes como 
Jardim Cristina, Araretama e 
Mantiqueira. De acordo com 
informações da Prefeitura, 
a secretaria de Saúde não 

tem acesso à aquisição deste 
gênero de veneno utilizado, 
o malathion. Somente o Mi-
nistério de Saúde tem aval 
para adquirir este inseticida. 
Em 2020, o Governo Federal 
voltou a fornecê-lo, por isso 
a ação foi retomada com 
critério e cuidado, especial-
mente nas regiões de estado 
em alerta.

Em Potim, as ações de nebu-
lização estão concentradas no 
CDHU. A cidade conta 1.730 
casos, outros 200 seguem 
em investigação. Na cidade 
de Guaratinguetá, com 1.138 
casos de dengue, recebem o 
fumacê os bairros de Nova 
Guará, Tamandaré, Portal das 
Colinas, Vila Municipal 1 e 2, 
além do Parque Santa Clara.

O reforço informativo das 
Prefeituras continua sendo 
a colaboração da população 
para que evite deixar objetos 
e recipientes que possam 
acumular, propiciando a 
proliferação do Aedes Aegypt 
– transmissor de dengue, zika 
e chikungunya.

Foto: Rafaela Lourenço

A Santa Casa de Cruzeiro, que registrou mais uma morte com suspeita de contaminação por dengue

Foto: Rafaela Lourenço
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Alunos participam de concurso para 
comemorar o Dia Mundial da Água
Crianças de escolas municipais de Piquete produzem 
redação sobre a importância do tratamento da água

Da Redação
Piquete

Dia 22 de março é come-
morado o Dia Mundial da 
Água, e para celebrar essa 
importante data, a Águas Pi-
quete, empresa responsável 
pelo abastecimento de água 
no município, realizou em 
parceria com a Secretaria 
de Educação Municipal um 
concurso de redação junto 
aos alunos dos 5º anos das 
escolas Municipais, Profª 
Ricarda Godoy Lopes, Profª 
Maria Auxiliadora Ramos e 
Escola Municipal Antônio 
João.

Entre os dias 10,11 e 12 
de março foram ministra-
das palestras por técnicos 
da Águas Piquete para 
cerca de 120 alunos que 
tiveram a oportunidade de 
conhecer sobre o tratamen-
to da água no município e 
sua importância na rotina 
familiar.

Após o ciclo de palestras, 
os alunos das escolas en-
volvidas irão redigir uma 
redação sobre o que foi 
ministrado em sala de aula. 
O aluno que desenvolver o 
melhor texto receberá como 
premiação uma bicicleta, 

que será entregue no dia 19 
de março.

“Promover ações de edu-
cação ambiental junto às 
escolas é de extrema im-

portância. As crianças são 
a base para um futuro me-
lhor e podem atuar como 
agentes propagadores de 
mensagens positivas que 

irão proporcionar um desen-
volvimento sustentável para 
a comunidade” destacou a 
gerente da Águas Piquete, 
Indiara Jogas.

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a : DANIELLA RANÑA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, delegada 
de polícia, RG. 23.199.455-2-SSP-SP, CPF. 252.097.438-96 (qualificação constante 
da matrícula 9.265, deste Registro Imobiliário); e DANIEL RANÑA DE OLIVEIRA, 
brasileiro, solteiro, médico, RG. 33.103.552-SSP-SP, CPF. 289.118.938-89 
(qualificação constante da matrícula 9.265, deste Registro Imobiliário), que foi 
apresentada a este Registro Imobiliário, na forma prevista no art. 213, II 
da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 136.150, 
necessária para a retificação administrativa da descrição do imóvel da 
MATRICULA n. 42.942, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a 
mesma passe a refletir a realidade física do imóvel dela objeto, representado 
pelo imóvel com frente para a Rua Alberto Barbetta (onde esta 
edificado o prédio n. 1.940), situado nesta cidade de Guaratinguetá, SP,  
com a área de 26.587,42m2, cujo imóvel  confronta de um lado com o 
prédio 298, da Rua dos Colibris, sua propriedade, objeto da matrícula 
n. 9.265, deste Registro Imobiliário. Ficam portanto os senhores, na 
qualidade de confrontantes do imóvel retificando, NOTIFICADOS para, no 
prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira 
publicação deste edital, que será publicado nos dias 13 e  14  do mês de 
março de 2020,  em querendo, impugnarem o pedido de retificação, cujas 
razões deverão ser fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente 
neste Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo 
do Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, estando a disposição para consulta a planta, memorial e demais 
documentos que instruem o referido pedido. Decorrido o prazo acima 
indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do requerente, a teor 
do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 06 de março de 2020.   
 

HUMBERTO ANDRADE COSSI 
Oficial  

 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 51/2020 do PROC nº 115/2020SUP – 1293/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para organização de concurso público, 
com elaboração de questões, paginação, impressão dos cadernos e provimento de recursos, 
em referência ás vagas dispostas pelo Município de Lorena.
CONTRATADA: INSTITUTO ZAMBINI - CNPJ Nº: 07.245.805/0001-44
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 115/2020SUP; 1293/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso XIII da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa especializada para organização de concurso público, com elaboração de 
questões, paginação, impressão dos cadernos e provimento de recursos, em referência 
ás vagas dispostas pelo Município de Lorena.
CONTRATADA: INSTITUTO ZAMBINI - CNPJ Nº: 07.245.805/0001-44

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso e Data de Abertura do envelope de Habilitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n°. 06/2019 – Proc. nº. 724/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto na 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n°. 06/2019, cujo objeto é a Concessão de gestão de apoio 
ao monitoramento de mobilidade urbana e operação de estacionamento rotativo controlado 
de veículos em vias e logradouros públicos do município de LORENA - SP, denominado 
“zona azul”. O presidente e Equipe de Apoio comunicam que o recurso apresentado pela 
empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A, contra a empresa SERBET – SISTEMA 
DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA, foi conhecido, mas não provido, 
conforme Parecer Jurídico nº 169/2020.
Fica marcado para o dia 17/03/2020 às 09:30 hrs a abertura do envelope de Habilitação 
da empresa SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
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, das 
09h00min às 17h00min.

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:
MURILO CESAR ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de produção, estado civil divorciado, de 45 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no
dia 24 de novembro de 1974, residente e domiciliado Rua Joaquim Carlos da Silva nº
131, bloco A, aptº. 2, Gurilândia, em Taubaté SP, filho de RAIMUNDO ALVES DOS
SANTOS e DIRCÉA ANTUNES DOS SANTOS.
ELAINE CRISTINA ALVES RAFAEL, de nacionalidade brasileira, profissão diarista,
estado civil solteira, de 43 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 02
de outubro de 1976, residente e domiciliada Avenida Teodorico Cavalcante de Souza
nº 477, Boa Vista, em Pindamonhangaba SP, filha de DOROCY RAFAEL e EDNA
ALVES RAFAEL. 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, 07 de março de 2020.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABRÍCIO DANIEL DE OLIVEIRA CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão
gerente bancário, estado civil divorciado, de 36 anos de idade, nascido em Formiga-
MG, no dia 16 de agosto de 1983, residente e domiciliado Rua Maria Zélia dos Santos
Oliveira nº 15, aptº. 03, bairro Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
FÁTIMO DE CASTRO e SANDRA DE OLIVEIRA CASTRO.
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado
civil divorciada, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de
junho de 1989, residente e domiciliada Rua Maria Zélia dos Santos Oliveira nº 15, aptº.
03, bairro Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO PAULO DA SILVA e
EDJANE OLIVEIRA DA SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VICTOR LORRAN DE LIMA E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico,
estado civil divorciado, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 19
de março de 1989, residente e domiciliado Rua Celeste nº 170, Campo Alegre, em
Pindamonhangaba SP, filho de JORGE AMARO DA SILVA e ANDREIA DE LIMA E SILVA.
ADRIELE CRISTIANE FERREIRA LEMES, de nacionalidade brasileira, profissão
técnica em enfermagem, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de julho de 1994, residente e domiciliada Rua Celeste
nº 170, Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ADRIANO LEMES e
CRISTIANE FERREIRA FERNANDES 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, 09 de março de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro civil, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de dezembro de 1992, residente e domiciliado Rua
Dr. Felisberto Pinto Monteiro nº 73, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho
de LUIZ CORRÊA DE CAMPOS e MARIA ADELAIDE MARCONDES CAMPOS.
THAÍS SILVA MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de
maio de 1988, residente e domiciliada Rua João Gama nº 91, aptº. 15, São Benedito,
em Pindamonhangaba SP, filha de WILSON ROBERTO MONTEIRO e ROSANA DA
SILVA MONTEIRO. 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, 09 de março de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÍGOR SALGADO MARCONDES, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 29
de maio de 1990, residente e domiciliado Rua dos Rouxinóis nº 16, Beta, em
Pindamonhangaba SP, filho de IVO MARCONDES e MARIA SILVANA SALGADO.
WANESSA MACEDO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07
de agosto de 1990, residente e domiciliada Rua Mariana Pereira de Godoy nº 51,
Jardim Yassuda, em Pindamonhangaba SP, filha de VARDELI MANDU DE MOURA e
MARIA NADIR MACEDO DE MOURA. 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, 09 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FÁBIO BENTO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Sarandi-PR, no dia 29 de junho de 1994,
residente e domiciliado Rua Delegado Luiz Amaro nº 203, Dom Bosco, em Sarandi PR,
filho de ISRAEL BENTO DE LIMA e JOSEFA GOMES DE LIMA.
EDNA CORREIA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar contábil, estado civil
divorciada, de 49 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
novembro de 1970, residente e domiciliada Rua Mateus da Costa Pinto nº 96, Alto do
Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ RODRIGO CORREIA e MARIA
DA GRAÇA CORREIA. 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, 10 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VICENTE DE CAMILLIS NETO, de nacionalidade brasileira, profissão advogado,
estado civil divorciado, de 64 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 28 de
outubro de 1955, residente e domiciliado Rua Professor Doutor Paulo Schimidt Goffi
nº 44, residencial Real Ville, nesta cidade, filho de GIACOMO DE CAMILLIS NETTO
e MARIA DE LOURDES STAMATO DE CAMILLIS.
SIBELE DE OLIVEIRA MAIA, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica,
estado civil divorciada, de 45 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 14 de
julho de 1974, residente e domiciliada Rua Professor Doutor Paulo Schimidt Goffi nº
44, residencial Real Ville, nesta cidade, filha de ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA e
NEIDE DE OLIVEIRA MAIA. 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, 10 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE FERREIRA BRAGA, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy, estado
civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de
agosto de 1993, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de Azevedo nº
462, bloco 1, aptº. 202, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de VALDECIR
BRAGA PIRES e MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BRAGA.
DANIELA DE JESUS DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado
civil divorciada, de 26 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 18 de setembro
de 1993, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de Azevedo nº 462,
bloco 1, aptº. 202, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL ESTEVES
DIAS e MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS. 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, 11 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FELIPE ALVES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão garçon, estado
civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia 20 de
setembro de 1993, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes nº 140, bloco
7b, aptº. 24, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de ADMUNDO JOSÉ
FERREIRA e MARIA CANDIDA ALVES FERREIRA.
KAMILA JEANY DOS SANTOS DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante universitária, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em São
Sebastião da Boa Vista-PA, no dia 13 de junho de 1989, residente e domiciliada
Avenida Antonio Fernandes nº 140, bloco 7b, aptº. 24, Araretama, em Pindamonhangaba
SP, filha de SILVESTRE OLIVEIRA DA COSTA e BENEDITA DOS SANTOS DA
COSTA. 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, 11 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAICON FELIZARDO LEMOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de máquinas, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de junho de 1996, residente e domiciliado na Avenida
Monsenhor João José de Azevedo nº 462, Crispim, nesta cidade, filho de ORLANDO
LEMOS DE OLIVEIRA e VICENTINA FELIZARDO LEMOS DE OLIVEIRA.
LETICIA FERNANDA DOS SANTOS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Guararema-SP, no dia 04
de dezembro de 1999, residente e domiciliada na Avenida Monsenhor João José de
Azevedo nº 462, Crispim, nesta cidade, filha de DENILSON RODRIGUES e MARIA
TERESA DOS SANTOS 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, 12 de março de 2020.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020 PROCESSO 113/2020
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PUBLICA, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para revitalização da Avenida 
Dr. Peixoto de Castro, Vila Zélia - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO / PAVIMENTAÇÃO e 
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA em vias urbanas do Município, para atender as necessidades 
do Município de Lorena/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, 
a realizar-se às 09h30min do dia 14 de abril de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 21/2020 PROC. Nº 112/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de materiais para o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo período de 12 (doze) meses, a 
realizar-se às 09h30min do dia 01 de Abril de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto 
e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores da empresa Apolo 
Tubulars SA, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
no próximo dia 18 de março de 2020, às 16h00, em primeira convocação e não 
havendo número legal, às 18h00, em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes, na sede social do Sindicato, situada na Rua Odila Rodrigues, nº137, 
no bairro Vila São Roque, na cidade de Lorena/SP, para tratar de assuntos 
referente a Banco de Horas. Lorena/SP, 03 de março de 2020. José Luiz de 
Souza Azevedo - Diretor/Presidente 
 

José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor - Presidente 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 016/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene e 
descartáveis para uso nas Secretarias da Administração, Saúde, Educação, Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Econômico e no Centro de Referência de Assistência Social-
CRAS, conforme descrição no Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 27/03/2020, às 09:00 horas. Optando o licitante em 
não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em 
Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. 
O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 13 de março de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 017/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de mobiliário, material de informática, eletroeletrônico e caixa térmica 
para a Secretaria da Saúde, conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo 
I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 30/03/2020, às 09:00 horas. Optando 
o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que 
Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na 
íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 13 de março de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
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TCE notifica Sato por gasto 
excessivo com servidores
Folha de pagamento extrapola limite prudencial em Ubatuba; pelo 
menos 11 municípios da RMVale não enviam dados no prazo

Lucas Barbosa 
RMVale

O TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) divulgou na última 
terça-feira um levantamento 
que revelou que 25% das pre-
feituras paulistas, entre elas a 
de Ubatuba, que tiveram um 
gasto excessivo com a folha 
de pagamento de servidores 
municipais no último qua-
drimestre de 2019. Já outros 
11 municípios da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) poderão ser punidos 
por não terem enviado seus 
dados para a análise no pra-
zo determinado pelo órgão 
fiscalizador.

De acordo com o balanço do 
TCE, foi constatado que 162 
das 664 prefeituras avaliadas 
atingiram ou ultrapassaram 
o valor do limite de gastos 
estabelecido pelo Estado, 
com despesas salariais no fim 
do ano passado. A LRF (Lei 
de Responsabilidade Fiscal) 
determina que os municípios 
não devem aplicar mais de 

54% de sua receita líquida 
para manter seu quadro de 
funcionários.

Cobrando que as prefeitu-
ras adotem medidas de eco-
nomicidade, como a redução 
de cargos e de jornadas de 
trabalho, o TCE as notificou 
no último dia 7. Treze passa-
ram dos 54%, sendo Ubatuba 
a única da RMVale a desres-
peitar o limite prudencial. A 
cidade litorânea, comandada 
pelo prefeito Délcio Sato 
(PSD), utilizou 54,05% de sua 
receita para quitar os salários 
de seus quase dois mil servi-
dores no último quadrimestre 
do ano passado.

Caso o órgão fiscalizador 
flagre Ubatuba e as outras 
12 cidades descumprindo 
a LRF nos dois primeiros 
quadrimestres de 2020, elas 
poderão ser penalizadas com 
a extinção de cargos munici-
pais, e os prefeitos punidos 
por improbidade adminis-
trativa.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posiciona-
mento da Prefeitura de Uba-
tuba sobre o apontamento 

do Tribunal, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Outras 195 prefeituras não 
enviaram em tempo hábil ao 
TCE, através do sistema Au-
desp (Auditoria Eletrônica de 
São Paulo), os dados financei-
ros necessários para a análise 
técnica. Na RMVale, além de 
Aparecida e Cachoeira Pau-
lista, não colaboraram com o 
levantamento Arapeí, Areias, 
Canas, Cunha, Lorena, São 
Bento do Sapucaí, São José 
do Barreiro, São Sebastião e 
Silveiras.

Em seu site oficial, o órgão 
fiscalizador ressaltou que 
“essas administrações podem 
ser penalizadas por inob-
servância do calendário de 
obrigações da Corte de Con-
tas, com aplicação de multa e 
notificação ao Ministério Pú-
blico do Estado, e o fato será 
levado em conta quando no 
julgamento das contas anuais 
(trecho do comunicado)”. 

O Jornal Atos solicitou os 
posicionamentos das pre-
feituras citadas, mas apenas 
as de Aparecida, Canas e 

Lorena responderam. Através 
de nota oficial, o diretor de 
Administração e Finanças de 
Canas, Emanuel Lucena, jus-
tificou que o atraso no envio 
dos dados “se deu por conta 
de tempo hábil insuficiente, 
pois, concomitantemente, 
a contabilidade municipal 
lidou com o enceramento do 
Exercício 2019 e a abertura 
do Exercício de 2020, o que 
não é tarefa simples (trecho 
do documento)”. 

A Prefeitura de Lorena in-
formou que ainda não encami-
nhou os dados ao TCE porque 
seu sistema digital contábil, 
mantido por uma empresa ter-
ceirizada, teve um problema 
na geração de um relatório 
referente a dívida ativa do 
município, impossibilitando 
o envio do balanço dentro do 
prazo estabelecido pelo órgão. 
A expectativa do Executivo 
é que as informações sejam 
encaminhadas ao Tribunal até 
a próxima terça-feira. 

Sem revelar a data, a Prefei-
tura de Aparecida informou 
apenas que já enviou os dados 
ao TCE.

Conselho de Segurança debate guarda 
armada e redução dos crimes em Pinda
Projeto orçado em R$ 180 mil está próximo de ser finalizado; medidas tentam 
manter queda sequencial de índices criminais na cidade, após 2019 de baixas

Reunião do Conseg, em Pindamonhangaba; cidade debate armamento para Guarda Civil ainda em 2020

Foto: Bruna Silva

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Mais uma vez o auditório 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu a reunião 
do Conseg (Conselho de Se-
gurança Pública). Durante 
a reunião, foram discutidas 
as ações policiais ao longo 
dos últimos meses, quando 
houve redução dos crimes, 
conforme indicadores do 
Estado. Entre os destaques, 
o projeto de armamento da 
Guarda Municipal.

De acordo com a coman-
dante da Polícia Militar em 

Pindamonhangaba, a capitão 
Lucimeire Jerônymo, fazer 
panoramas das ações policiais 
é importante para compreen-
der quais bairros demandam 
mais estratégias, uma vez 
que o policiamento é feito de 
acordo com as solicitações de 
moradores para inibir a inci-
dência de crimes. Ela destacou 
a redução de assassinatos nos 
últimos anos. “Tenho citado 
que em 2016 tivemos o nú-
mero de 32 homicídios. Até 
para se fazer o comparativo 
com o ano passado, tivemos 
o registro de 15 homicídios 
na cidade, ou seja, a redução 
é significativa”.

Entre as ações que o muni-
cípio estuda para ampliar a 
estrutura de segurança está 
o projeto de armamento da 
Guarda Municipal. O proces-
so, orçado em R$ 180 mil, 
está em fase de finalização, 
de acordo com informações 
da secretaria de Segurança 
Pública. O responsável pela 
pasta, José Sodário Viana, 
esteve na Policia Federal, 
em São Paulo, no início desta 
semana para levar a docu-
mentação necessária, e os 
agentes estão em testes para 
aprender as novas normas.

Em fevereiro, Sodário reve-
lou que dos 177 agentes, 45 

foram aprovados e seguem 
para treinamento até o porte 
definitivo. Entre os cursos 
oferecidos pela parceria entre 
a GCM, Polícia Civil e Militar 
e os Bombeiros estão defesa 
pessoal, policiamento comuni-
tário, direito administrativo e 
penal, controle de distúrbios 
civis e uso de tonfa (bastão 
com uma alça perpendicular), 
além de noções sobre abuso 
de autoridade.

O encontro pontuou a ne-
cessidade da realização dos 
boletins de ocorrência tanto 
para que sejam investigados 
quanto para que a polícia 
saiba para onde determinar 
onde os agentes irão atuar. 
Atualmente, o cidadão pode 
efetuar o boletim sem sair de 
casa por meio da internet para 
casos de roubo ou furto de ve-
ículos, roubo de documentos, 
celulares ou objetos, desapa-
recimento de pessoas, perda 
de documentos, acidentes de 
trânsito sem vítimas, injúria, 
calúnia ou difamação.

Para o presidente do Con-
seg, Alexandre Pió, fazer 
análises dos índices de crimi-
nalidade de Pinda ajuda o mo-
rador a entender as ações de 
segurança, pois nas reuniões 
há presença de representan-
tes das policiais militar e civil. 

As reuniões do Conselho de 
Segurança são realizadas uma 
vez por mês, no auditório da 
Prefeitura. A próxima está 
programada para o dia 6 de 
abril, aberta à toda comuni-
dade.

Prefeitura espera alavancar arrecadação 
com quase 74 mil carnês do IPTU em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

Dos cerca de 74 mil carnês 
do IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano) que foram 
enviados pelos Correios em 
Pindamonhangaba, apenas 
50% já foram recebidos pelos 
contribuintes. Com aumento 
de 3,53% no valor, a primeira 

parcela e a cota única do IPTU 
de Pindamonhangaba vencem 
no próximo dia 16.

Os moradores que optaram 
por pagar a taxa em duas 
parcelas terão desconto de 
5% no valor final, aqueles 
que dividiram a cobrança 
em mais vezes terão 2% de 
desconto no pagamento. Caso 
o abatimento do imposto seja 

feito em uma única parcela 
à vista, serão descontados 
10% do montante cobrado. 
Os outros encargos têm data 
de vencimento no próximo 
dia 15.

Em 2020, o IPTU poderá 
ser parcelado em até dez 
vezes, mas somente para 
parcelas acima da R$ 48,32, 
valor correspondente à meta-

de da Unidade Fiscal do Mu-
nicípio de Pindamonhangaba, 
a UFPM.

Em nota, a Prefeitura in-
formou que caso as datas de 
vencimentos caiam em finais 
de semana, os pagamentos 
devem ser feitos nos dias úteis 
posteriores. As impressões 
dos carnês estão disponíveis 
no site

Guará abre inscrições 
para habitação da 
CDHU no Santa Luzia
Candidatos podem garantir vaga em 
conjunto de moradias por aplicativo; 
promessa é entregar 36 residências

A partir do próximo dia 
19 estarão abertas as ins-
crições para a seleção 
habitacional das casas da 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacio-
nal e Urbano do Estado de 
São Paulo) que serão cons-
truídas no bairro Santa 
Luzia, em Guaratinguetá.

Ao todo, 36 famílias com 
renda familiar bruta entre 
R$ 1.200 e R$ 5.817,75 
mensais serão contem-
pladas. Os valores são 
definidos pela legislação 
federal e estadual. Entre 
as residências, 29 serão 
destinadas à demanda ge-
ral, três para deficientes, 
duas para idosos e duas 
para policiais.

Os candidatos poderão 
se inscrever por meio do 
aplicativo Kaizala, dispo-
nível em aparelhos móveis 
com sistemas Android 
e IOS ou pelo site cdhu.
sp.gov.br. O prazo se es-
tende até o próximo dia 
23, às 16h.

“Hoje é tudo eletrônico, 
não tem mais aquelas dis-
cussões convencionais do 
passado quando a pessoa 
ficava na fila e fazia o pré 

agendamento. É claro que 
ao abrir a tela vão ter todas 
as informações necessárias 
sobre a etapa para a efetiva-
ção da inscrição”, declarou o 
diretor da CDHU do Vale do 
Paraíba, Francisco de Assis 
Vieira Filho, o Tchesco. 

Após o encerramento das 
inscrições, os candidatos 
concorrerão ao sorteio das 
casas que serão construídas, 
previsto para ocorrer na 
primeira ou segunda quin-
zena de abril.

Segundo Tchesco, os va-
lores aplicados nas cons-
truções dos imóveis ainda 
vão passar por licitação da 
Caixa Econômica Federal, 
órgão responsável pelo 
programa.

A previsão orçamentária 
para a execução das obras 
de cada casa gira em torno 
de R$ 120 mil.

Sobre outras obras, o ges-
tor anunciou que existe a in-
tenção de se construir mais 
44 unidades também no 
bairro Santa Luzia, porém o 
empreendimento ainda está 
sob fase de unificação de 
matrículas junto ao cartório 
de Guaratinguetá.

Outras informações po-
dem ser obtidas no Cras 
da cidade ou no site da 
Prefeitura, guaratingueta.
sp.gov.br.

Bruna Castro
Guaratinguetá

Justiça determina e
Zona Azul volta com 
parquímetros de duas 
empresas em Guará
Com impasse judicial, máquinas da 
AC Park e do Guaratinguetá Consórcio 
Rotativo vão dividir espaço; consórcio 
ganhou aval para começar serviços

O entrave judicial refe-
rente ao estacionamento 
rotativo de Guaratinguetá 
continua. A Justiça, que ha-
via concedido uma liminar à 
AC Park, antiga prestadora 
do serviço no município, 
determinou que o Guara-
tinguetá Consórcio Rotativo 
inicie os trabalhos imedia-
tamente. O grupo venceu a 
licitação para administrar as 
vagas das zonas azul e verde 
no ano passado, mas, após o 
fim do certame, teve início 
uma disputa judicial com a 
antiga prestadora.

Desde que a AC Park ga-
nhou uma liminar judicial 
em dezembro do ano pas-
sado, todo processo para 
instalação de parquímetros 
do Guaratinguetá Rotativo 
foi suspenso. Em dezembro, 
tiveram início as remoções 
das máquinas do consórcio 
e em janeiro as instalações 
da AC Park. Dois meses de-
pois, a situação é inversa. A 
Prefeitura não fará remoção 
das máquinas da antiga 
prestadora de serviços e 
manterá os parquímetros 
das duas empresas.

“Já nos reunimos com 
representantes da Guaratin-
guetá e iniciaram a questão 
operacional, que seria a 
instalação de parquímetros 
no município. Nesta sema-
na estão em andamento 
as providências quanto a 
base do parquímetro, para 
posteriormente instarem 

as máquinas. Quanto aos 
equipamentos da AC Park, 
não serão retirados do local. 
Eles permanecem no local até 
que tenhamos uma definição 
judicial a respeito”, explicou o 
secretário de Mobilidade Ur-
bana, Marco Antônio ‘Major’ 
Oliveira.

Segundo o secretário, a 
retomada do contrato é ime-
diata, mas os prazos para re-
torno das operações nas vias 
da cidade variam de acordo 
com a demanda operacional 
da empresa. Na próxima 
semana, os parquímetros 
serão instalados. Em seguida, 
será a fase de contratação de 
funcionários, treinamento 
da equipe, comunicado aos 
condutores e, por fim, o início 
dos serviços práticos ligados 
às zonas azul e verde.

“Tudo se volta em relação 
ao último contrato. São 1.140 
vagas, lembrando que temos a 
Zona Azul e Zona Verde, com 
preço de 50%. Buscaremos 
também a parte expressiva 
da divulgação quanto a utili-
zação por parte dos usuários 
para que possa ter mais fa-
cilidade do estacionamento 
rotativo”, concluiu Oliveira.

A Prefeitura tem cumprido 
com as determinações judi-
ciais, segundo o secretário. 
Os contatos com as empresas 
são feitos com frequência, de 
acordo com os posicionamen-
tos da Justiça. A cidade não 
conta com um estacionamen-
to rotativo desde setembro de 
2018. Em 2019, a promessa 
era de que o sistema seria 
iniciado em dezembro, após 
a conclusão da licitação.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá
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Aparecida inicia ação de contingenciamento 
contra o coronavírus com apoio do Estado
Medida tenta prevenir turistas, moradores e trabalhadores; decisão após reunião com o governo e Santuário

Leandro Oliveira
Aparecida

Nenhuma cidade no Vale 
do Paraíba atrai mais turistas 
que Aparecida. Por semana, 
passam em média duzentos 
mil fiéis pelo Santuário de 
Nossa Senhora e pelas vias 
da cidade. O fluxo constante 
de peregrinos e o avanço do 
coronavírus em todo o país 
despertaram a preocupação 

da saúde estadual, que convo-
cou uma reunião emergencial 
com representantes do setor 
no município.

Na última quarta-feira foi 
realizada uma reunião en-
tre lideranças do Executivo, 
Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, Santa 
Casa da cidade e secretaria de 
Saúde do Estado para traçar 
estratégias sobre possíveis 
casos suspeitos ou confirma-
dos de Covid-19.  Apesar da 

atenção, ainda não ocorreu 
nenhum caso da doença no 
Vale do Paraíba.

Foi decidido em reunião 
que hotéis, estabelecimentos 
comerciais, restaurantes, 
bares e pousadas devem ter 
obrigatoriamente álcool em 
gel disponível para todos os 
clientes, de forma visível, além 
de papéis descartáveis para 
limpeza de mãos e sabonetes 
líquidos. Os sindicatos de cada 
categoria foram notificados 
sobre as determinações.

Em entrevista concedida à 
Rádio Metropolitana, a secre-
tária de Saúde de Aparecida, 
Ana Caroline Sbrana, tranqui-
lizou a população e enfatizou 
que a situação não é para 
pânico. Em nota, a chefe da 
pasta explicou que o quadro 
clínico da doença respirató-
ria aguda pelo Covid19 não 
está descrito completamente 
e ainda não está bem esta-
belecido qual o seu padrão 
de letalidade, mortalidade, 
modo de transmissão e sua 
disseminação entre pessoas. 
“É necessário que a população 
mude seus hábitos de higiene 
e adote as medidas orientadas 
pelo órgão de saúde”.

Ponto principal de visitação 
turística, o Santuário Nacional 
adotará medidas semelhantes. 
No ambulatório da Basílica, os 
pacientes que derem entrada 
com suspeita de Covid19 se-
rão encaminhados ao Pronto 
Atendimento municipal, que 
funciona anexo à Santa Casa. 
No hospital há uma sala es-
pecial para coleta de exames 
clínicos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde. Todos 
os exames de casos suspeitos 
serão enviados ao Instituto 
Adolfo Lutz.

Varredura – A secretaria 
de Saúde informou que fará 
uma fiscalização intensiva 
no comércio e na rede hote-
leira da cidade, na próxima 

semana, para checar se as 
determinações estão sendo 
cumpridas.

Celebrações – Até o fecha-
mento dessa edição, as missas 

e romarias previstas para este 
fim de semana em Aparecida 
estão mantidas e não foram 
canceladas pela Arquidiocese 
de Aparecida.

Foto: Leandro Oliveira

Movimento na Basílica de Aparecida; atenção ampliada no município


