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Em retorno à Câmara, 
Cal é eleito presidente 
em Pindamonhangaba

Erica Soler 
projeta ações; 
Marcinho é 
presidente

Sem público, Isael Domingues 
e vereadores são empossados
Posse tem debate sobre qualificação do relacionamento entre 
Executivo e Legislativo; Isael volta a falar em bancada regional Magrão é único sem cargo para biênio

De portas fechadas e sem a 
participação de convidados, 
o prefeito reeleito Isael Do-
mingues (PL) e os vereadores 
eleitos tomaram posse ao novo 
mandato, na última sexta-fei-
ra (1). Na Câmara, somente 
os políticos e equipe técnica 
puderam participar de forma 
direta do momento.

A cerimônia de posse foi 
presidida pelo vereador mais 
votado na cidade, Herivelto 
Vela (PT). Além dele, foram 
empossados oficialmente os 
parlamentares Norbertinho 
(PP), Magrão (PL), Regina Cé-
lia Daniel Santos, o Regininha 
(PL), Julinho Car (PODEMOS), 
Professor Felipe Guimarães 
(PODEMOS), Renato Cebola 
(PB), Gilson Nagrin (PP), Rogé-
rio Ramos (PODEMOS), Pastor 
Marco Mayor (PSDB) e José 
Carlos Gomes, o Cal (PRB).

Em seu discurso, Isael lem-
brou a oposição que encontrou 
na Câmara no último mandato 
e ressaltou a necessidade da 
parceria do Executivo e Legisla-
tivo para o crescimento do mu-
nicípio. “O povo sabe dividir o 
‘joio do trigo’ e as urnas deram 
esse recado. Enfrentamos mais 
de quinhentas representações 
ofertadas ao Ministério Públi-
co, oito ações civis públicas, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

seis comissões de inquérito e 
uma comissão processante”, 
lembrou o prefeito, que pediu 
ainda que os parlamentares 
“tomem muito cuidado com 
o orgulho e pompa, pois eles 
passam”.

Ainda em clima de otimismo, 
a única representante feminina 
na Casa, Regininha, reforçou 
que a Câmara precisa melhorar 
a conexão com a população 
e estar mais atenta às neces-
sidades dos moradores de 
Pindamonhangaba.

Após a cerimônia de posse, 
o prefeito e seu vice, Ricardo 
Piorino (PSL) reforçaram a 
necessidade de a cidade ter 

uma representação estadual 
ou federal para os próximos 
anos, na busca de um desenvol-
vimento mais acelerado.

Secretariado – Com poucas 
alterações, o primeiro esca-
lão foi anunciado ainda nos 
últimos dias de 2020. Uma 
reunião, marcada para esta 
terça-feira (5), deve deter-
minar metas e prazos para 
este mandato. Ao menos três 
ex-vereadores devem integrar 
a Prefeitura até 2024. Roder-
ley Mioto chefiará a pasta de 
Desenvolvimento Econômico, 
enquanto Felipe César conduz 
a Habitação e Gislene Cardoso 
o Procon.

A dupla Isael e Piorino, que promete continuidade de trabalhos em prol do desenvolvimento de Pinda
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José Carlos Gomes, o Cal 
(PRB), foi eleito presidente 
para este biênio, de 2021 a 
2022, em sua volta à Câma-
ra de Pindamonhangaba. A 
votação da última sexta-feira 
(1) definiu a mesa diretora 
e comissões, com destaque 
para a ausência de Carlos 
Eduardo de Moura, o Magrão 
(PL), ex-vice-presidente, nas 
nomeações. Ele é o único vere-
ador sem nenhum cargo nas 
comissões ou mesa diretora.

Com a renovação de 80% da 
Casa, somente Renato Cebola 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

(PV) e Magrão conseguiram 
garantir mais quatro anos 
no Legislativo. Até mesmo a 
direção foi renovada.

Único candidato à presidên-
cia, Cal se tornou presidente 
por unanimidade. Além dele, 
Norbertinho (PP) seguirá como 
vice; Professor Felipe Guima-
rães (PODEMOS) o segundo 
vice, enquanto Herivelto Vela 
(PT) passar a ser o secretário 
e Cebola como segundo se-
cretário.

Entre as comissões mais 
importantes da Câmara, a de 
Legislação, Justiça e Redação 
foi composta por Norbertinho, 
Regininha e Julinho Car. Já a de 
Educação, Turismo, Cultura e 
Esportes contará com Gilson 
Nagrin (PP), Professor Felipe 
Guimarães e Rogério Ramos 
(PODEMOS), enquanto Saúde 
e Assistência Social ficará, 
novamente, com Regininha, 
Pastor Marco Mayor (PSDB) e 
Rogério Ramos.

A votação foi presidida pelo 
primeiro vereador empossado, 
Herivelto Vela. Os parlamenta-
res seguirão em recesso até o 
próximo dia 25, quando está 
prevista a retomada dos tra-
balhos legislativos. Até lá, as 
atividades administrativas e 
o atendimento ao público nos 
gabinetes e na administração 
da Casa seguem normalmente, 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h30 às 17h30.

A prefeita reeleita Erica 
Soler (PL) e os 11 vereadores 
escolhidos pela população 
em novembro assumiram 
seus cargos nesta sexta-fei-
ra (1), em sessão solene no 
prédio da Câmara de Potim. 
A expectativa para o segundo 
mandato é de sequência ao 
plano que foca nas obras e 
estruturação da educação e 
ações sociais, com foco nos 
jovens da cidade.

Eleita com 4.585 votos, a 
empresária Erica Soler San-
tos de Oliveira, de 43 anos, 
assumiu a cidade para seu 
segundo mandato com pro-
messa de ações estruturais 
para adolescentes e crianças, 
além de obras para manter o 
ritmo de trabalho dos últimos 
quatro anos. “Foram dias 
intensos que nos levaram 
a muito trabalho, mas que 
proporcionaram muitas con-
quistas. Foram duas escolas 
inauguradas, quatro unida-
des de saúde, uma academia 
de saúde, quase quarenta 
ruas pavimentadas, vinte 
veículos zero quilômetro, 
entre outras coisas, e todo 
esse trabalho foi reconhecido 
com a reeleição”.

Para o próximo mandato 
Erica prometeu dar um foco 
maior às crianças e adoles-
centes. “Nós já temos vários 
projetos existentes e vamos 
fortalecer as quadras e o 
Campo do Alemão. Estamos 
pleiteando mais uma escola 
em tempo integral e ofere-
cer outras atividades como 
música”.

Ainda segundo a prefeita 
reeleita, será implantado 
um cursinho para os alunos 
do oitavo e nono anos para 
que os estudantes da cidade 
possam prestar vestibular 
nas escolas de ensino técnico 
da região.

Câmara – Durante a ce-
rimônia, os 11 vereadores 
eleitos escolheram a nova 
mesa diretora, que passa 
a ser composta por Cecília 
Nogueira (DEM) como se-
gunda secretária, Marcelo 
Juva (Avante) o primeiro se-
cretário, Emerson Magraner 
(PSDB) eleito vice-presidente 
com 11 votos e Marcinho Ca-
beleireiro (PC do B), que volta 
à presidência após receber 
seis votos contra cinco da can-
didata da oposição Enegidia 
Tanaka (MDB). “Nós iremos 
fazer um governo democrá-
tico. Claro que podem haver 
divergência e discussões, mas 
sempre será direcionado para 
o bem da população”, explicou 
Marcinho Cabeleireiro.

As primeiras sessões ordi-
nárias da Câmara de Potim 
serão realizadas na primeira 
e terceira quarta-feira do 
mês, às 19h.

Marcelo Augusto dos Santos
Potim

Vantuir revolta MDB e 
PSD com voto em Arilson
Vereadores da oposição criticam apoio surpresa à base; Celão, Marcelo 
da Santa Casa, Fabrício e Argus Ranieri falam em traição de emedebista

O voto de Vantuir Faria 
(MDB) em Arilson Santos 
(PSC) para presidente da 
Câmara de Guaratinguetá 
repercutiu negativamente 

Arilson Santos e Vantuir Faria durante sessão que definiu presidência; apoio surpresa gerou revolta de emebebistas no plenário e rede sociais

nos bastidores da Casa, 
entre os colegas de legenda 
e com o próprio presidente 
do partido no município, 
Argus Ranieri. Vantuir, que 

retornou ao cargo de verea-
dor após ter sido eleito pelo 
MDB, com apoio de Ranieri, 
não acompanhou os compa-
nheiros de sigla e votou no 
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candidato do rival, apoiado 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSC), na sessão desta sex-
ta-feira (1).

Ballerini’s 
tomam posse 
e Longuinho 
é presidente

Thales inicia 
novo mandato 
com Currila 
no Legislativo

O primeiro dia do ano termi-
nou movimentado em Lorena. 
Além da diplomação do pre-
feito e vice-prefeito, tomaram 
posse os 17 vereadores que 
passam a compor o Legislativo 
até 2024. A noite também foi 
marcada pela eleição da nova 
mesa administrativa, aprovada 
por unanimidade. Realizada 
na Câmara, a sessão solene 
realizada na última sexta-feira 
(1) elegeu Fábio Longuinho 
(PSD) como novo presidente 
da Casa.

Thales Gabriel Fonseca (PSD) 
e Paulo Scamilla (MDB) foram 
empossados na última sexta-
-feira (1) . Na Câmara, surpresa 
com Jorge Currila.
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Voto de Vantuir dá presidência 
para grupo de Soliva e revolta 
cúpula do MDB de Guará
Vereadores do partido criticam apoio surpresa a Arilson Santos; Celão, 
Marcelo da Santa Casa, Fabrício e Argus Ranieri falam em traição

Empossado, Piriquito quer focar 
estrutura da saúde em Aparecida
Crise no atendimento eleva tom de discurso; Ana Alice é eleita presidente

O voto de Vantuir Faria 
(MDB) em Arilson Santos (PSC) 
para presidente da Câmara 
de Guaratinguetá repercutiu 
negativamente nos bastidores 
da Casa, entre os colegas de 
legenda e com o próprio presi-
dente do partido no município, 
Argus Ranieri. Vantuir, que 
retornou ao cargo de vereador 
após ter sido eleito pelo MDB, 
com apoio de Ranieri, não 
acompanhou os companheiros 
de sigla e votou no candidato 
do rival, apoiado pelo prefeito 
Marcus Soliva (PSC), na sessão 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Soliva, Arilson Santos (centro) e Regis Yasumura; apoio surpresa gerou revolta de emebebistas no plenário

Ana Alice, que assumiu presidência do Legislativo em Aparecida

O prefeito eleito em Aparecida, Piriquito, durante discurso de posse, na sexta-feira; saúde como prioridade
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desta sexta-feira (1).
Arilson disputou a presidên-

cia com Marcelo da Santa Casa 
(PSD). Fabrício Dias (MDB) 
colocaria seu nome na dispu-
ta, mas retirou a candidatura 
para apoiar Marcelo, que teria 
ainda o voto de Nei Carteiro 
e Vantuir Faria, ambos do 
MBD, além de Rosa Filippo e 
Marcelo Coutinho, o Celão, do 
PSD. Na teoria, Marcelo teria 
seis dos 11 votos possíveis 
e garantiria o cargo, mas na 
divulgação dos votos, Vantuir 
pendeu para o lado de Arilson, 
assegurando a chefia do Legis-
lativo à base de Soliva.

Ainda no plenário, Celão de-
monstrou descontentamento e 

O prefeito eleito de Apare-
cida, Luiz Carlos de Siqueira, 
o Piriquito (Podemos), tomou 
posse na noite da última 
sexta-feira, no prédio da 
Prefeitura, junto dos nove 
vereadores. Em seu discurso 
de posse ele garantiu que 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

em seu governo a saúde será 
prioridade nos próximos 
quatros anos.

Em meio à pandemia de 
Covid-19, a campanha em 
Aparecida foi pautada por 
temas como a dificuldade 
de atendimento na Santa 
Casa, que acumula demanda 
regional e de turistas.

Piriquito acredita que é 
necessário ampliar a atenção 

Soliva, Regis Yasumura 
e vereadores são
empossados em Guará

Marcus Soliva (PSC) e Régis 
Yasumura (PL) foram empos-
sados para o segundo man-
dato à frente da Prefeitura 
de Guaratinguetá. A dupla, 
que ampliou o eleitorado, na 
comparação entre 2020 e 
2016 em quase oito mil votos, 
assume a responsabilidade de 
conduzir o município por mais 
quatro anos. Saúde, infraestru-
tura e finanças são prioridades 
iniciais, de acordo com o pre-
feito, que acompanhou a posse 
dos 13 vereadores da cidade.

Durante discurso nesta 
sexta-feira (1), Soliva ressaltou 
que, diferente de quatro anos 
atrás, poderá iniciar um novo 
mandato sem preocupações 
deixadas, segundo ele, pelos 
antigos prefeitos. Na lista de 
prioridade da Prefeitura es-
tão o comprometimento com 
recursos públicos, o combate 
à Covid-19 e a manutenção da 
saúde, além da infraestrutura 
urbana. 

Durante entrevista após o 
evento de posse, o prefeito 
ditou por onde deve iniciar 
a nova administração. “A 
gente passa para um novo 
quadriênio com uma situação 
financeira mais organizada, 
menos endividada", afirmou. 
“Cumprimos a nossa missão 
de organizar a Prefeitura 
nesses quatro anos passados 
e, mesmo assim, realizando 
muitas obras. A missão dada 
pela população nessa conti-
nuidade é de dar sequência ao 
desenvolvimento da cidade e 
quebrar o paradigma de que 
segunda gestão é sempre 
inferior a primeira. Vamos 
fazer o contrário, melhor que 
a primeira”.

No grupo de secretários mu-
nicipais, Marcus Soliva confir-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

mou duas mudanças de início, 
com a saída de Daniel Oliveira 
da secretaria de Governo, que 
terá João Vaz como secretá-
rio. Outra mudança é a ida do 
então subsecretário de Saúde, 
Saluar Magni, para chefiar a 
secretaria de Administração, 
até então comandada por 
Adhemar Santos, que agora 
fica à frente da secretaria da 
Fazenda, função que acumu-
lava no primeiro mandato.

Na mesma noite os vere-
adores definiram a mesa 
diretora para os próximos 
dois anos. A Câmara de 
Guaratinguetá terá Arilson 
Santos (PSC) como presiden-
te, Danielle Dias (PSC) como 
primeira vice-presidente, 
Rosa Filippo (PSD), segunda 
vice, Nei Carteiro (MDB), pri-
meiro secretário, Alexandra 
(PL), segunda secretária e 
Vantuir Faria (MDB), tercei-
ro secretário. A formação 
do grupo foi definida após 
votação. Os seis vereadores 
ocupam as funções por dois 
anos.

“A gente sabe que a Câmara 
não está passando um mo-
mento confortável. A gente 
tem essa visão e precisamos 
da colaboração e entendi-
mento de todos os vereadores 
porque não vai ser fácil. Po-
rém, início de mandato, cinco 
vereadores novos que se 
elegeram pela primeira vez, 
a qual eu faço parte, tenho 
certeza de que os ânimos se 
exaltaram após uma disputa, 
mas tenho certeza de que, 
voltando as sessões, tudo isso 
vai se reestabelecer. Eu vim 
numa missão de apaziguar", 
contou o novo presidente 
da Casa.

Em 2 de fevereiro os vere-
adores abrem as sessões de 
2021 com a formação das 
comissões permanentes.

Ano começa com lista de prioridades, 
mudanças no governo e eleição de 
Arilson para presidência da Câmara

revolta com a postura de Van-
tuir. “Isso é falta de vergonha 
na cara. O ‘cara’ que não tem 
palavra, não é homem. Que me 
perdoem as mulheres, é uma 
vergonha você enganar os 
seus amigos, dar sua palavra, 
assumir o compromisso com 
os amigos, grupo de pessoas, 
e trair esse grupo na maior 
‘cara de pau’ e ainda ficar com 
‘cara de pau’ (sic)", atacou o 
vereador, ao pedir a palavra ao 
presidente da Câmara eleito.

Derrotado, Marcelo da Santa 
Casa foi enfático e afirmou ter 
sido traído. “Entre nós existe 
um ‘Judas Iscariotes’. É muito 
triste quando isso acontece. 
Aqui é democrático, você 

não tem obrigação de votar 
em ninguém, mas quando 
você firma palavra, tem que 
pelo menos ter caráter, brio 
e postura para se colocar a 
favor ou contra. Não precisa 
trair as pessoas, isso é desa-
gradável, pegou todo mundo 
de surpresa".

Fabrício Dias, companheiro 
de Vantuir no MDB, também 
criticou a postura do voto do 
colega de partido. “O Vantuir 
Faria traiu o MDB na votação 
de hoje. Isso, depois de ter 
assumido compromisso com o 
partido de votarmos fechado 
no candidato Marcelo da Santa 
Casa. Aconteceram reuniões 
do MDB dentro da casa do 
Argus Ranieri com a presença 
do Vantuir, onde todos assu-
mimos um compromisso que 
foi firmado junto ao PSD de 
elegermos o Marcelo como 
presidente”, revelou.

Em sua página oficial no 
Facebook, Argus Ranieri fez 
coro às críticas públicas ao 
voto de Vantuir. “O vereador 
Vantuir Faria traiu os amigos 
e o partido e faltou com sua 
palavra. Começou muito mal 
e tomaremos providências. 
Aos vereadores Nei Carteiro 
e Fabrício da Aeronáutica, 
peço desculpas pela vergonha 
que passaram nesta noite na 
Câmara Municipal. Vantuir é 
traidor". 

Logo após a polêmica no 
plenário, mas ainda dentro do 
prédio da Câmara, o vereador 
Vantuir Faria foi questionado 
se poderia responder sobre 
os apontamentos dos colegas 
de Legislativo ou sobre a nota 
de Ranieri. Ele informou que 
não poderia responder, mas 
citou. “Não teve reunião da 
executiva”, justificou, enquan-
to deixava o prédio da Casa.

ao paciente de Aparecida, 
para iniciar a qualificação 
do sistema. “Não abro mão 
dela (saúde), pois tenho um 
compromisso com a nos-
sa sociedade para que nós 
possamos fazer um projeto 
de saúde audacioso, para 
que nós possamos resgatar 
a dignidade daqueles que 
são tratados com diferença”, 
frisou.

O prefeito disse que vai 
retomar as atividades da 
maternidade no município. “A 
primeira iniciativa é permitir 
aos aparecidense resgatar 
sua naturalidade, ou seja, 
nascer aqui e aqui ser regis-
trado, o que, pasmem, não 
vem ocorrendo há mais de 
quatro anos”, falou o prefeito, 
que tenta estreitar a relação 
com a Santa Casa de Miseri-
córdia para buscar recursos 
de emendas parlamentares e 
implantar políticas públicas 
de eficiência.

Câmara – Na mesma noite, 
os nove vereadores eleitos 
assumiram seus cargos e 
escolheram a nova mesa 
administrativa, que será co-
mandada por uma mulher.
Por 6 votos a 3, Ana Alice 
Braga Vieira (Podemos) foi 
eleita presidente do Legis-
lativo. A ex-esposa do atual 
prefeito concorreu ao pleito 
com o candidato mais vota 
nas eleições de 15 novembro, 
Carlos Alexandre Rangel dos 
Santos, o Xande (PSDB).

Para esse primeiro ano, a 
presidente informou que a 
Casa passará por um proces-
so de organização. “Eu desejo 

que aquilo que nós não con-
seguimos realizar nos últimos 
quatro anos como vereador, 
a gente possa, através do di-
álogo, realizar muitas coisas 
boas”, destacou Ana Alice, 
que revelou que a Casa fará 
um concurso público para o 
preenchimento correto de 
setores. “O Ministério Público 
já tanto comprou a realização 
de um concurso, para que a 
gente coloque as pessoas nas 
funções adequadas”.

A mesa diretora está com-
posta também pelo vice-pre-
sidente André Monteiro, o 
Padrinho (Patriota); Valdemir 
Budão (PL), primeiro secre-
tário e Juninho Corpo Seco, 
segundo secretário.

As sessões ordinárias em 
Aparecida são realizadas na 
primeira e terceira segundas-
-feiras de cada mês, a partir 
das 19h, na sede da Câmara, 
que fica à rua Joaquina Pra-
do, nº 369, Jardim Paraíba.
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Depois de uma campanha 
acirrada e um período de 
transição quase sem infor-
mações, o novo prefeito de 
Cachoeira Paulista, Antônio 
Carlos Mineiro (MDB) e o vice 
Ailton Vieira (MDB) tomaram 
posse na última sexta-feira 
(1). Além deles, 13 vereadores 
assumiram a Câmara para o 
período de 2021-2024.  De-
vido a pandemia da Covid-19, 
a posse não foi aberta ao pú-
blico neste ano. A cerimônia 
pode ser acompanhada ao 
vivo pela página da Câmara.

A posse foi presidida pelo 
vereador Léo Fênix (PSB), o 
mais votado na última elei-
ção com 610 votos. Além de 

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

Fênix, os vereadores Rodol-
pho Veterinário (Rede), Dra. 
Adriana Vieira (PTB), Thálitha 
Barboza (PT), Dil Fonseca 
(PSD), Luiz Gonzaga Brejão 
(PSC), Nenê do São João 
(PSB), Rogéria dos Vídeos 
(Podemos), Agenor do Todi-
co (PL), Carlinhos da Saúde 
(PL), Angela Protetora (MDB), 
Felipe Piscina (DEM) e Max 
Vereador (DEM) assumiram 
suas cadeiras.

Após a solenidade de posse 
foi aberta a sessão de votação 
da nova mesa diretora para o 
biênio 2021-2022. O verea-
dor Rodolpho Veterinário foi 
eleito o presidente da Câmara 
com 8 votos contra os 5 votos 
de Felipe Piscina.

Nenê do São João foi no-
meado vice-presidente com 
8 votos favoráveis e 5 abs-

tenções (Max, Carlinhos da 
Saúde, Felipe Piscina, Léo 
Fênix e Agenor do Todico). O 
vereador Luiz Gonzaga Brejão 
foi escolhido para ocupar o 
cargo de primeiro secretá-
rio. A segunda secretaria foi 
disputada por Rogéria dos 
Vídeos, que venceu com 9 
votos contra 4 votos de Thá-
litha Barboza.

No sábado (2), nas depen-
dências do Summit Hotel do 
Feijão, foi realizada a cerimô-
nia de nomeação e posse dos 
secretários da Prefeitura.

Rodrigo Paulino foi no-
meado chefe de Gabinete; 
Patrícia Andrade, secretária 
de Governo; Adriano Am-
brósio, Turismo, Cultura e 
Eventos; Alexandra Pereira, 
Assistência Social; Fernando 
Hummel, secretário de Infra-

estrutura, Obras, Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação. O 
ex-secretário de Segurança de 
Lorena e candidato a vice-pre-
feito, Major Carlos Lescura 
assumiu a secretaria de Segu-
rança, Trânsito e Transporte; 
Cláudia Cristina, secretária da 
Fazenda; Thales Satim, secre-
tário de Finanças; Luiz Cláu-
dio, secretário da Juventude; 
Antônio Carlos , secretário 
de Negócios Jurídicos; Fábio 
Ribeiro, Agricultura e Meio 
Ambiente; Cláudio Gaspar,  
Desenvolvimento Econômico; 
Francis Augusto, Educação. 
Também de Lorena, Maria 
Carolina Codelo é a secre-
tária de Saúde. Ela ocupava 
o segundo principal posto 
na secretaria, em Lorena, 
durante o mandato de Fábio 
Marcondes (sem partido).

O ano de 2020 é marcado por grandes 
desafios para o saneamento básico

Um ano totalmente atípico, 
no qual vivemos a vida real 
como se fosse um filme de fic-
ção. Quem poderia imaginar 
que um vírus tão letal como o 
coronavirus poderia alterar 
a rotina do mundo inteiro e 
levar centenas de milhares 
de vidas em um curto espaço 
de tempo. Esse vírus provou 
novamente a necessidade 
mais que urgente das cidades 
avançarem em vários setores, 
entre eles o saneamento 
básico.

O Brasil precisa chegar a 
2033 com 99% de sua po-
pulação atendida com água 
tratada e com 90% coleta 
e tratamento de esgoto, de 
acordo com o novo Marco 
Regulatório. Para serem atin-
gidas, no entanto, 24 estados 
precisam ampliar seus inves-
timentos em saneamento bá-
sico, segundo levantamento 
do Instituto Trata Brasil. As 
PPPs (Parcerias Públicos 
Privadas) de esgotamento 
sanitário podem contribuir 
muito para o avanço desse 
cenário.

A Guaratinguetá Sanea-
mento, uma PPP de esgoto 
na cidade de Guaratinguetá 

Da Redação
Guaratinguetá

desde 2008 vem contribuin-
do para que o município 
mantenha os serviços de 
saneamento básico em prol 
da qualidade de vida da po-
pulação.

De acordo com o diretor da 
Guaratinguetá Saneamento, 
Mateus Banaco, durante 
todo o ano de 2020 a em-
presa investiu em melhorias 
e aplicação de tecnologia 
para agilizar a execução de 
serviços em diversas frentes 
do sistema de esgoto com 
o intuito de avançar em 
questão de saúde, qualidade 
de vida e beneficiar o meio 
ambiente.

“Nossos heróis do sane-
amento se mantiveram na 
linha de frente para manter 
que todos os serviços de 
esgotamento sanitário se 
mantivessem ativos, mesmo 
diante de um cenário tão 
desafiador como está sendo 

Pandemia da Covid 19 provou o quanto o avanço do setor é urgente
a pandemia da Covid-19. 
Entendemos que investir 
em saneamento é o caminho 
para ofertar qualidade de 
vida à população e cresci-
mento econômico e social a 
um município”, disse Banaco. 

No decorrer de 2020 a 
empresa de saneamento exe-
cutou mais de 5.000 ordens 
de serviço, numa média de 
mais de 13 serviços por dia. 
As equipes, mesmo diante da 
pandemia, se mantiveram fo-
cadas e trabalhando com ex-
celência. Foram implantados 
diversos processos novos que 
melhoraram a qualidade do 
sistema, atuando em diversos 
pontos da cidade solucionan-
do problemas crônicos que 
não se repetiram mais, além 
da melhoria das ações de 
limpeza preventiva de redes 
coletoras de esgoto. Apesar 
das dificuldades, 2020 foi um 
grande ano, operacionalmen-

te, para a concessão.
A empresa também investiu 

em tecnologia por meio da 
implantação de ferramentas 
e aplicativos que auxiliam 
em ações operacionais, como 
o uso do smartphone para 
execução da OSs (Ordens de 
Serviços) em tempo real, o 
registro e consulta imediata 
dos históricos de eletromecâ-
nica, além da integração dos 
sistemas de frotas de veículos 
com um controle sincroniza-
do de vistorias, manutenção 
e abastecimento. 

“A meta da Guaratinguetá 
Saneamento é promover o 
avanço no saneamento bási-
co de Guaratinguetá, assim 
como já atuamos em outros 
munícipios. Recentemente, 
inauguramos uma Estação 
de Tratamento de Esgoto em 
Atibaia, com investimentos 
que chegaram a 42 milhões”, 
contou o diretor. 

RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO  

 2021  –  Superintendência Regional de Trânsito do Vale do Paraíba 

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestão, e este 
pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN-SP, em conformidade 
com o disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e alterações, 
Decreto Federal nº 1.305 de 09 de novembro de 1994 e Portaria DETRAN nº 1.215 de 
24 de junho de 2014, torna público que será realizado o leilão de veículos apreendidos 
por infração de trânsito no Município de Lorena,  sendo o evento regido pela Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações e Portaria DETRAN nº 938 de 24 
de maio de 2006 e alterações, o qual se realizará no dia 13 de janeiro de 2021, às 
09:00min. Cópias deste Edital poderão ser acessadas e copiadas pelos interessados por 
meio do Portal eletrônico do DETRAN. 

Superintendência Regional de Trânsito da R.M. do Vale do Paraíba - SP 
  

 

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2020 
- PROC. Nº 481/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública 
a CORREÇÃO da publicação veiculada 
no dia 12/12/2020.
Onde se lê “CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
n° 05/2020 - Proc. Nº 499/2020” Leia-se 
“CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2020 – 
PROC. 481/2020”
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2020 PROC. Nº 537/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contrataçao de empresa para prestação de serviços de recebimento, preparação 
e higienização, digitalização, validação, indexação, conferencia e remontagem de 
aproximadamente 113 processos cíveis e de aproximadamente 31.092 execuçoes fiscais, 
nos quais o Municipio figura como autor, na Comarca de Lorena, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no Termo de Referencia e na proposta, de acordo com o 
cronograma ANEXO I do contrato, os quais integram este instrumento, independente de 
transcriçao.
CONTRATADA: CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Nº: 11.452.317/0001-85
VALOR TOTAL: R$ 152.214,00( cento e cinqüenta e dois mil duzentos e quatorze reais)
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2020 PROC. Nº 569/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contrataçao de empresa especializada em prestação de serviço de transporte de
usuários do sistema único de saúde a outros municípios para realização de tratamentos não
disponíveis na rede municipal, com veículos tipo micro-onibus e van, com motoristas e 
veículos devidamente habilitados, que serão prestados nas condições estabelecidas no 
Termo de Referencia e na proposta, os quais integram este instrumento, independente 
de transcriçao.
CONTRATADA: TRANSGUARÁ TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA EPP
CNPJ Nº: 02.668.680/0001-41
VALOR TOTAL: R$ 1.033.390,68(um milhão trinta e tres mil trezentos e noventa reais e
sessenta e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Convênio 04/2018 - Proc. 8895/2018-GPRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LORENA
CNPJ Nº: 51.785.590/0001-46
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Convenio n° 04/18, decorrente do Processo n° 8895/18-GPRO, firmado em
12/12/18.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 31/12/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas a
prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 96.000,00 (noventa 
e seis mil reais).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
original.
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº06– Proc. Licitatório nº 398/19 - Contrato nº 202/19 – TP nº 10/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO ME
CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência e o acréscimo de 0,666% (seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento) ao 
valor global do Contrato n° 202/19, decorrente do Processo Licitatorio n° 398/19, Tomada 
de Preços n° 10/19, firmado em 09/12/19.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 01 (um) mes, iniciando-se no dia 20/12/20 e findando no dia 20/01/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotaçao Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 569/2020 - PP Nº 78/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos 
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte de usuários do Sistema 
Unico de Saúde a outros municípios para realização de tratamentos não disponíveis na rede 
municipal, com veículos tipo micro-onibus e van, com motoristas e veículos devidamente 
habilitados, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação 
das empresas vencedoras, com a emissão das respectivas Notas de Empenho:
EMPRESA: TRANSGUARA TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA ME
CNPJ Nº: 02.668.680/0001-41
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 06, 07.
Valor Total: R$ 1.033.390,68 (um milhão trinta e três mil trezentos e noventa reais e
sessenta e oito centavos).
EMPRESA: MANDELA SOLUÇOES LTDA
CNPJ Nº: 20.103.780/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 05.
Valor Total: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais)
EMPRESA: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP
CNPJ Nº: 07.836.056/0001-20
VENCEDORA DOS ITENS: 08.
Valor Total: R$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO 

N° 01 – ao Contrato n° 202/19 – Proc. Lic. nº 398/19 TP nº 10/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente apostila tem como objeto a correção de erro formal da
Clausula Primeira do Contrato n° 202/19, decorrente do Processo Licitatório n° 398/19,
Tomada de Preços n° 10/19, onde se lê:
“CLAUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência e o acréscimo de 0,666% (seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento) ao 
valor global do Contrato n° 202/19, decorrente do Processo Licitatorio n° 398/19, Tomada 
de Preços n° 10/19, firmado em 09 de dezembro de 2019.”; leia-se:
“CLAUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 202/19, decorrente do Processo Licitatorio n° 398/19, Tomada 
de Preços n°
10/19, firmado em 09 de dezembro de 2019.”.
Os demais dados constantes no contrato n° 202/19 permanecem inalterados.

Secretários da Prefeitura também foram nomeados com direito a nomes importados da região

Mineiro e vereadores iniciam desafio de 
recuperação administrativa em Cachoeira

Antônio Mineiro, eleito em Cachoeira Paulista em novembro, quer implantar governo de recuperação; primeiro mandato com dívidas e desafios
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Único vereador reeleito 
em Cruzeiro, Jorge Luiz dos 
Santos, o Jorge Currila (PL), 
foi escolhido na última sex-
ta-feira (1) para presidir a 
Câmara até 2022. Com três 
integrantes, o PSD (Partido 
Social Democrático), sigla 
também do prefeito reeleito 
Thales Gabriel Fonseca, terá a 
maior bancada da Casa. 

Durante a cerimônia de 
posse realizada no plenário 
da Câmara, os dez parlamen-
tares eleitos agradeceram 
o apoio da população e se 
comprometeram a elabo-
rarem projetos que tragam 
melhorias ao cotidiano da 
população.

Em disputa acirrada pela 
presidência da Casa, que teve 
um placar de 6 votos a 4, 
Currila derrotou o governista 
Higmar Lopes (PSD). Os par-
lamentares favoráveis à esco-
lha de Currila foram Carlos 
Alberto Ribeiro, o Carlinhos 
Stock Car (Democratas); Die-
go Miranda (PSD); José Mar-
cos Branco, o Babu Branco 
(PSDB); Nelson Pinheiro, o 
Gordo da Vila Batista (PL) e 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Sandra da Cunha (MDB).
Em contrapartida, Higmar, 

que foi o vereador mais votado 
na eleição, com 1.114 votos, 
recebeu o apoio de Anderson 
Ferrer (PSD), Paulo Filipe 
Almeida (Democratas) e Wag-
neriano de Lima (Podemos). 

Nas disputas pelos demais 
cargos da mesa diretora foram 
eleitos Diego Miranda (vice-
-presidente), Carlinhos Stock 
Car (1º secretário) e Babu 
Branco (2º secretário). 

Após a definição, o ex-pre-
sidente da Câmara, Mário 
Notharangeli (SD), desejou 
sorte ao seu sucessor, que foi 
seu companheiro de plenário 
nos últimos quatro anos.

Nascido em Lavrinhas, Curri-
la, que tem 59 anos, cumprirá 
seu segundo mandato como 
vereador de Cruzeiro. Com 
ensino médio completo, ele foi 
lanterneiro e pintor de veícu-
los antes de entrar na política. 
“Como presidente faremos um 
trabalho transparente, voltado 
à população, atendendo e res-
peitando o cruzeirense. Temos 
que trabalhar desta forma. 
A população pode esperar 
um bom trabalho, com uma 
mudança boa, de melhorias e 
quem vai ganhar é a cidade”.

Com apoio unânime, vereador garante reforma administrativa urgente na Lei Orgânica e Regimento Interno

Ballerini’s tomam posse e Longuinho é 
eleito novo presidente da Câmara de Lorena

O primeiro dia do ano termi-
nou movimentado em Lorena. 
Além da diplomação do pre-
feito e vice-prefeito, tomaram 
posse os 17 vereadores que 
passam a compor o Legislativo 
até 2024. A noite também foi 
marcada pela eleição da nova 
mesa administrativa, aprovada 
por unanimidade.

Realizada na Câmara e presi-
dida pelo vereador Maurinho 
Fradique (MDB), o mais vota-
do na última eleição (1.364 
votos), a sessão solene rea-
lizada na última sexta-feira 
(1) iniciou com a posse dos 
11 reeleitos. Além do próprio 
Fradique, Fábio Matos (Cida-
dania), Washington da Saúde 
(Cidadania), Fábio Longuinho, 
Elcinho Vieira (PSB), Careca 
da Locadora (PSDB), Lúcia da 
Saúde (Republicanos), Bruno 
Camargo (DEM), Beto Perei-

Reeleito prefeito de Cruzei-
ro com pouco mais de 71% 
dos votos, Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) e seu vice, 
Paulo Scamilla (MDB), foram 
empossados durante cerimô-
nia realizada na manhã da 
última sexta-feira (1) na Câ-
mara. Além de manter uma 
relação harmoniosa com o 
Legislativo, o chefe do Exe-
cutivo pretende dar conti-
nuidade ao desenvolvimento 
de projetos que contribuam 
para o avanço econômico e 
social da cidade. 

Respeitando uma série de 
normas de prevenção ao con-
tágio pelo novo coronavírus 
(Covid-19), o evento de posse 
foi acompanhado no plená-
rio por um pequeno grupo 
de expectadores, formado 
por familiares. A população, 
pôde assistir a cerimônia 
através de uma transmissão 
ao vivo pelo site da Câmara.

Durante seu discurso de 
agradecimento, Fonseca 
demonstrou otimismo em 
relação ao seu segundo 
mandato. Além de destacar 
a importância de um pla-
nejamento administrativo 
assertivo para que a cidade 
evolua nos próximos qua-
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ra (DEM), Bruninho Ribeiro 
(DEM) e Wandinho (PSDB) 
seguem na Casa, ao lado de 
Bruno Lorena (PSDB), Wanes-
sa Andrea (Cidadania), Adilson 
Sampaio (PODE), Marcelinho 
Alvarenga (PSD), Jair Pintor 
(PODE) e Sílvio Rogério da 
Associação (DEM). 

Após o juramento de lealda-
de e compromisso com a ver-
dade e transparência dos atos 
no cargo, Fradique deu a posse 
ao prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) e de seu irmão, o vice 
Humberto Ballerini, eleitos 
com 54% dos votos válidos, um 
total de 23.530 votos. 

Questionado sobre as prio-
ridades para este início de 
governo, o chefe do Executivo 
destacou que segue conversan-
do com o secretariado e apenas 
na quarta-feira (6) terá um 
encontro com os funcionários. 
Ele garantiu que apesar do 
período de transição, não sabe 
o que foi deixado pela gestão 
de Fábio Marcondes (sem par-

tro anos, o prefeito desta-
cou que pretende manter 
uma relação amigável com 
os dez vereadores eleitos. 
“Esse mandato renovado e 
a votação expressiva que 
recebi nas urnas me trazem 
uma grande responsabi-
l idade.  Cont inuaremos 
apoiando os projetos que 
estão em andamento e 
buscaremos promover as 
políticas públicas que a 

tido). “Tenho um relatório que 
eles fizeram mais como um 
inventário, mas independente 
disso, a gente torce para que 
esteja tudo certo e o que tiver 
problema vamos resolver”.

Ballerini reforçou que será 
um prefeito de todos e alertou 
sobre fake news “Prestar aten-
ção se saiu da minha boca, o 
interesse meu é ver a cidade ir 
pra frente. Têm muitas coisas 
boas que já estão praticamente 
concretizadas, mas eu espero 
ainda a definição para passar 
para vocês”, destacou.

O vice-prefeito Humberto 
Ballerini aposta no bom re-
lacionamento com a Câmara 
para aprovar políticas públicas 
que beneficiem a população. 
“Tenho uma facilidade danada 
pra lidar com Sylvinho e uma 
facilidade para lidar com o 
Legislativo. Quando ele não 
puder conversar com os ve-
readores eu vou falar. Eu sei o 
que ele quer e a maneira como 
trabalha”.

população ainda espera de 
nossa gestão”.

Escolhido por 26.597 elei-
tores, Fonseca foi reeleito 
com uma margem de 16.883 
votos sobre o segundo co-
locado no pleito, Juarez Ju-
vêncio (PODE), que recebeu 
o apoio de 9.714 (26,13%) 
moradores. 

Em comparação a 2016, 
quando foi eleito prefeito 
pela primeira vez, Fonseca 

O vice-prefeito Humberto, o presidente da Câmara Fábio Longuinho e o prefeito Sylvinho; posse e parcerias
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Vereadores confirmam prognóstico de 
unidade e Longuinho assume presidência

Thales Gabriel é empossado em Cruzeiro

Em seu segundo mandato, ele inicia mandato com cenário de mudanças e parceria com prefeito

Prefeito reeleito promete dar continuidade aos projetos e atender demandas

Encerrada a solenidade de 
posse, foi aberta sessão de 
votação da nova mesa direto-
ra para o biênio 2021-2022, 
ponto chave para o cenário 
político de Lorena. Com ape-
nas um candidato às vagas de 
presidente, vice-presidente e 
primeiro e segundo secretários, 
foram eleitos, por unanimida-
de, os vereadores Fábio Longui-
nho (PSD), Beto Pereira (DEM), 
Wanessa Andrea (Cidadania) 
e Adilson Sampaio (PODE), 
respectivamente.

Com uma mesa de trabalhos 
plural, Longuinho promete 
priorizar os servidores públicos 
concursados. “Pretendo fazer 

Rafaela Lourenço
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já agora em 2021 uma refor-
ma administrativa para que 
seja implantada em 2022 em 
razão da lei complementar do 
(presidente da República Jair) 
Bolsonaro, que me inviabiliza 
de aumentar custos e gastos 
com pessoal, mas já vamos 
deixar a lei aprovada.”.

O novo presidente deve 
propor uma reforma na Lei 
Orgânica do Município e no 
regimento interno da Casa 
para dar mais celeridade às res-
postas na rotina de trabalho.

Eleito no palanque de Balle-
rini, Longuinho garante a par-
ceria com o Executivo, porém, 
respeitando a autonomia dos 
poderes e cobrando principal-
mente uma das promessas do 
prefeito, a de criar incentivos 
fiscais para atrair empresas e 

gerar emprego na cidade.
Nesta legislatura, a represen-

tatividade feminina ganhou 
força com a eleição de Wanes-
sa Andrea, que terá o desafio 
de seu primeiro mandato já 
fazendo parte da mesa direto-
ra. A vereadora acredita que 
serão anos de muito trabalho 
e aprendizado para represen-
tar as mulheres, famílias, a 
juventude e principalmente 
os bairros menos favorecidos. 
“Precisamos olhar para um 
Brisas do Campo, Santa Lu-
crécia... Quero trabalhar com 
essa população, meu trabalho 
da minha vida toda foi com a 
família e com a juventude, e é 
isso que eu vou fazer”.

Por outro lado, comentou a 
baixa representação feminina 
na Casa, destacando a quan-

tidade de boas candidatas e 
o otimismo para o próximo 
pleito. “É uma pena que as mu-
lheres ainda não assumiram o 
poder que elas têm. Somos 34 
mil eleitoras em Lorena e trinta 
mil eleitores homens. Acredito 
que precisamos colocar mes-
mo uma renovação, não só 
feminina, mas de juventude. 
Teríamos um ar diferente na 
Câmara”.

As pessoas com deficiência 
também devem ser mais re-
presentadas com a eleição do 
servidor público aposentado 
Silvio Rogério, que promete 
agregar discussões e projetos 
como mais acessibilidade em 
todo o município, implantação 
de esporte adaptado e um 
parque acessível para crianças 
com deficiências.

Cadeirante, ele contou que 
quer fazer algo a mais para 
pessoas com alguma deficiên-
cia. “Têm muitos que acham 
que a vida acabou e eu sou a 
prova viva de que não acabou 
não. A vida é um pouco dife-
rente, mas pra mim é melhor 
do que antes, mostrar para elas 
que a vida continua”.

O vereador Fábio Longuinho, que foi eleito presidente para 2021-2022

O prefeito reeleito, Thales Gabriel; terá oposição? Agora presidente da Cãmara, Currila surpreende

conquistou no ano passado 
9.386 votos a mais do que 
no pleito anterior, quando 
foi escolhido por 17.211 
eleitores, representando 
43,92% do eleitorado. 

Durante seu primeiro man-
dato, o chefe do Executivo 
teve como vice, Dr. Davi Mota 
(PV). Desta vez, Fonseca terá 
ao seu lado Paulo Scamilla, 
que foi prefeito de Cruzeiro 
entre 1983 e 1988.

Remanescente, Jorge Currila 
assume Câmara de Cruzeiro 
com promessa de mudanças
Parlamentar do PL derrota mais votado 
e Legislativo sai das mãos governistas


