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Definido no voto de minerva, acordo finaliza negociações; oposicionistas questionam falta de dados

Com aprovação da Câmara de Guará, 
Macus Soliva pode contratar Arsesp

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por maioria de vo-
tos a contratação da Arsesp 
(Agência Reguladora de Sane-
amento e Energia do Estado 
de São Paulo) para regulação 

dos serviços ligados ao sane-
amento básico do município. 
A contratada substituirá a 
Arsaeg (Agência Reguladora 
de Guaratinguetá), que será 
extinta. A duração do novo 
contrato só será divulgada 
após a assinatura do acordo.

O projeto dividiu opiniões. 

Antes de ser votado, o vere-
ador Fabrício Dias (MDB) 
pediu adiamento do projeto 
de lei (PL) que entraria em 
regime de urgência, mas o 
pedido não foi acatado pelos 
demais parlamentares. Dos 
11 vereadores, cinco vota-
ram contra e outros cinco fo-

ram a favor. Pela contratação 
da Arsesp votaram Márcio 
Almeida (PPS), Dr. Werneck 
(PSB), Luizão (PR), Marcos 
Evangelista (PSDB) e Pedro 
Sannini (PTB). Votaram con-
tra Décio Pereira, Fabrício 
Dias, Nei Carteiro, Tia Cleusa 
(todos do MDB) e Marcelo da 

Santa Casa (PSD). O presiden-
te Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), desempatou a favor da 
contratação.

Os vereadores que se po-
sicionaram contra alegaram 
que ficaram algumas lacunas 
no projeto encaminhado 
pelo Executivo. Nei Carteiro 
afirmou que o contrato não 
contempla a fiscalização 
sobre a coleta de resíduos, 
serviço que também é regu-
lado atualmente pela Arsaeg. 
“Fala do esgotamento e da 
água. Ele (contrato) cita a Lei 
11.445 de maneira genérica, 
mas não contempla no do-
cumento que a gente votou. 
Além disso tem a questão do 
0,5%, que no contrato afirma 
que é bruto. E por que não é 
líquido? Seria melhor para 
o município”, questionou. “E 
as visitas técnicas estão con-
templadas nesse 0,5%? Tem 
questões que dão autonomia 
sobre a concessão de água. 
A Arsesp não é para fazer 
concessão, é para fiscalizar", 
ressaltou Nei.

O percentual citado pelo 
vereador, de 0,5% é referente 
ao valor que será pago futu-
ramente à concessionária, 
caso haja um acordo com 
a Prefeitura. O Executivo 
citou, antes de enviar o pro-
jeto para a Câmara, que esse 
percentual representa uma 
economia de quase R$700 
mil por ano para a Saeg 

Estação da Saeg, em Guaratinguetá; Prefeitura garante aval para contratar Arsesp, que substituiu a Agência Reguladora de Guaratinguetá
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(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos de Guaratingue-
tá), em comparação feita com 
o que é pago atualmente 
para a Arsaeg.

Desempate – Dono do voto 
de minerva, Celão afirmou 
ter sido o desempate mais 
tranquilo desde que assumiu 
a Casa. “A Arsesp atua em 
mais de trezentos municípios 
paulistas, rigorosamente 
auditada pelo Tribunal de 
Contas do Estado. Não te-
mos nenhuma ressalva em 
relação as prestações do 
serviço da Arsesp. Então fico 
tranquilo, principalmente 
por estarmos recebendo 
a Arsesp. Se estivéssemos 
discutindo a contratação de 
outra agência reguladora, eu 
confesso que isso me deixa-
ria um pouco preocupado, 
pois não teríamos certeza 
da qualidade da prestação 
do serviço”, explicou.

No projeto encaminhado 
pelo Executivo não foi in-
formada a duração do con-
trato. O município negocia o 
fechamento do acordo para 
as próximas semanas. O go-
verno Soliva não pode, após 
aprovação da Casa, extinguir 
a Arsaeg antes de contratar 
a Arsesp. A contratação põe 
fim a uma discussão que 
durou oito meses e já teve 
apresentações de prós e con-
tras a extinção no primeiro 
semestre.

Cida Castro sugere graduação para primeiro e segundo escalões de cargos de confiança do Executivo

Câmara debate obrigatoriedade de ensino superior 
para comissionados da Prefeitura em Aparecida

Leandro Oliveira
Aparecida

A vereadora Cida Castro 
(DEM) vai retomar uma dis-
cussão na Câmara de Apare-
cida sobre a obrigatoriedade 
do ensino superior para 
cargos comissionados do pri-
meiro e segundo escalões da 
Prefeitura. A parlamentar já 
havia dado início a proposta 
neste ano, e voltará à discu-
ti-la após ter recebido um 
documento da Promotoria 
de Justiça do município. O 
projeto pode ser discutido 
na próxima sessão, agendada 
para segunda-feira.

Cida Castro levou a dis-
cussão para o plenário, e 
precisava de seis dos nove 
votos para aprovação do 
projeto, mas cinco verea-

dores votaram a favor na 
época, número insuficiente 
para sua aprovação. A par-
lamentar recebeu um ofício 
da Promotoria de Justiça de 
Aparecida em julho, durante 
recesso parlamentar, e reto-
ma o debate com os demais 
vereadores sobre a proposta 
inicial.

O ofício, de 11 de julho, 
solicita informações so-
bre o trâmite da proposta 
apresentada na Casa. Foi 
encaminhada a cópia de um 
acórdão, com a finalidade 
de informar os vereadores 
sobre o atual entendimento 
do Tribunal de Justiça do 
Estado a respeito da cons-
titucionalidade de projetos 
para incluir a exigência de 
curso superior para secre-
tários municipais.

"Foi aprovado um projeto, 

que os assessores de verea-
dores tinham que ter ensino 
superior. Pensei também 
que se nesse caso é obriga-
tório, por que o secretário 
municipal não tem que ter 
ensino superior também? É 
um cargo de grande respon-
sabilidade e precisa estar 
apto para ocupá-lo", explicou 
Cida Castro.

A vereadora salientou 
que a proposta já passou 
pela Casa e precisa, numa 
futura nova votação, de seis 
votos, ou seja, dois terços do 
plenário. “Cabe à população 
pensar, por que será que o 
vereador não está votando? 
Será que amanhã ele quer 
ser secretário? Ele precisa 
dar a chance para quem fi-
cou quatro anos numa cadei-
ra, estudou. Acho que essa 
coisa tem que acontecer, a 
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Câmara debate ensino superior para comissionados da Prefeitura

moralidade dos cargos”.
Na primeira votação re-

alizada, Dudu (PR), Xan-
de (PSD), Ana Alice Braga 
(Pode), Cida Castro (DEM) e 
Wadê Pedroso (PSD) foram 
a favor do projeto. Adilson 
Boi na Brasa (MDB), Zoinho 
(PR), Fran (MDB) e Marcelo 
Marcondes (PV) votaram 
contra.

Próxima sessão – Outra 
pauta que será discutida é  
referente a possibilidade 
de abertura de uma CPI 
(Comissão Parlamentar de 
Inquérito) para apurar os 
processos que envolvem o 
prefeito afastado Ernaldo 
César Marcondes (MDB). O 
departamento jurídico da 
Casa vai emitir o parecer 
sobre a investigação, após 
pedido feito por um morador 
da cidade à Casa.
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Pindamonhangaba –  A adminis-
tração Isael Domingues marcou dois 
pontos positivos com os comerciantes 
da Feira Livre – espaço anexo ao Mer-
cado Municipal. Um deles foi tornar o 
espaço mais acolhedor para o cidadão 
fazer suas compras e proteger a área da 
incidência de sol e chuva, atendendo 
antiga reivindicação dos feirantes. 
Foram realizados reforços estruturais 
e todo fechamento lateral para prote-
ção de quem trabalha e consome no 
local. Outra novidade comemorada 
pelos comerciantes foi a notícia da 
prorrogação da exigência de licitação 
para legalidade dos atuais detentores 
de espaço. O modelo de licitação para 
cessão dos boxes tem sido cobrado 
pelo Ministério Público.

Lorena – A Câmara Municipal, 
que na pessoa do vereador Adeval-
dir Ramos - indiciado pelos crimes 
de concussão e coação - aprovou 
requerimento em plenário, exigindo 
que a Prefeitura informe quais os es-
paços públicos da administração que 
funcionam e não possuem o Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros - o 
AVCB. Ocorre que o parlamentar 
cobra do Executivo o que falta exata-
mente na sede do Legislativo. Prática 
que se tornou comum na atual Legis-
latura, que no biênio passado, sob o 
comando de Waldemison da Silva - o 
Tão do Vaguinho, instaurou CEI para 
investigar este Atos, cobrando certi-
dões - inclusive o AVCB, cuja sede 
da Casa de Leis não possue.

Bastidores da Política
Efeito contrário

A oposição ao prefeito Délcio 
Sato deu mostra, nos últimos dias, 
que o estilo de chegar à população de 
Ubatuba através do Gabinete Itine-
rante é a grande pedida eleitoral do 
ano que vem. Disseram que alguns 
‘espirituosos’ do contra tem visitado 
os bairros por onde ele passa, tentan-
do colocar dúvidas nos moradores 
quanto as propostas relacionadas ao 
‘verbo futuro’. Falaram ainda que as 
dificuldades em minar o trabalho de 
Sato estão relacionadas nas medidas 
que atendem as realidades presentes; 
aí, os resultados são incontestá-
veis. Parece que indagações sobre 
eventual campanha antecipada foi 
comentada no bairro da Almada!!!

Aquecimento
Dois prefeituráveis, dados por 

certo na próxima eleição de Gua-
ratinguetá, deram mostras de aque-
cimento no mercado eleitoral nos 
últimos dias. Argus Ranieri (MDB) 
utilizou as dependências da Câmara 

para reunir seus filiados em con-
venção para confirmar mais de 60 
membros da executiva do partido 
e aproveitar para ensaiar o 'grito 
de guerra' para campanha. O outro 
foi Júnior Filippo, que preferiu o 
acolhimento da periferia para o 
'pontapé inicial' em preparação a 

'turnê' rumo à Prefeitura. Em ambas 
manifestações, considerando que os 
tucanos também estão ativos para 
2020 – só faltando definir um nome 
além do Dr. Marcelo Meirelles – o 
recado inicial foi para mostrar forças 
aos postulantes ao Legislativo e aos 

apoiadores para se posicionarem. 
Enquanto o assédio corre solto às li-
deranças da cidade, inclusive as que 
gravitam em torno do atual governo 
municipal, Marcus Soliva segue 
rumo a sua provável candidatura à 
reeleição – cercado de um punhado 
de puxa-sacos e 'simpáticos', acre-
ditando que tudo que rola extra ao 
seu 'pequeno mundo' não passa de 
fofocas...

Quem sabe, sabe...
Pela sexta vez em pouco mais 

de dois anos, a Câmara de Pinda 
abre CEI (Comissão Especial de 
Inquérito) contra o prefeito Isael 
Domingues (PR). Na última sessão, 
se não fosse a firmeza e a expertise 
do presidente Felipe Cesar e do ex-
periente Jânio Lerário, além de uma 

CEI, o prefeito Isael Domingues es-
taria afastado do cargo como efeito 
de uma Comissão Processante, mo-
tivada por uma denúncia do oposi-
cionista Luiz Rosas e seus parceiros. 

Argus no Mercadão

Júnior e Hélio abraçam lideranças

Pazzini, Dr. Marcelo, Goulart, Hair e Vinholli 

No entanto, a noite, ou melhor, a 
sessão terminou apenas com a aber-
tura de investigação proposta pelos 
opostos do Legislativo, apelidados 
de 4R ś (Rafael, Renato, Roderley e 
Ronaldo). A nova investigação será 
sobre supostas irregularidades na 
organização e aplicação das provas 
do concurso público da Prefeitura, 
realizado no último dia 4 pela em-
presa contratada IUDS. Disseram 
no Mercadão que se seguir o mesmo 
resultado das demais encabeçadas 
pelo ‘quatrío’, a ‘CEI do Concurso’ 
tem tudo para “não dar em nada".. 

Puxada de tapete
O prefeiturável Luiz Rosas tenta 

desde a última segunda-feira, quan-
do tentou abrir uma processante 
contra o prefeito Isael Domingues, 
justificar aos moradores de Pinda 
que sua motivação não foi eleitoral. 
Pior que se valendo de algumas 
mídias e rede sociais – a coisa, ou 
melhor, a tentativa de eliminar Isael 
da próxima eleição – ficou mais es-
cancarada, porque sua justificativa 
com tom de crítica acertou também 
os vereadores e a presidência da 
Câmara, que após recebida e lida 
a tal denúncia, arquivou por força 
dos votos.

Tiro no pé
A sessão de Câmara de Pinda 

desta segunda-feira, que barrou 
o pedido de cassação do prefeito 
Isael Domingues, mas instaurou 
nova CEI que foca a administração 
pública, pode atrasar ainda mais o 
anseio de quem prestou o concurso. 
A partir desta façanha, quer dizer 
da CEI, qualquer reclamação sobre 
eventuais morosidades na decisão 
de Isael pela suspensão, ao que 
tudo indica, terá de ser cobrado do 
quarteto 4 R's.

Água no chopp
A Justiça de Ubatuba negou o 

pedido do Ministério Público que 
cobrava interdição judicial na ges-
tão da Santa Casa, sob o comando 
da Prefeitura desde de 2018. Em 
análise às supostas irregularidades 
apontadas pela promotoria, o Judi-
ciário decidiu manter a direção do 
hospital sob o comando do prefeito 
Délcio Sato – através de seus indi-
cados. A decisão frustrou os planos 
da ‘Turma do Contra', que já se 
organizava para fazer um escarcéu 
contra o prefeito pelas ruas e redes 
sociais. A notícia foi comemorada 
pelos pacientes do hospital e seus 
familiares, que anteriormente en-
frentavam diversos problemas no 
atendimento. Desde que assumiu a 
gestão da unidade, Sato viabilizou 
diversos avanços como implantação 
de um novo centro cirúrgico, criação 
de uma ala de maternidade e a inau-
guração de 33 novos leitos, além, é 
claro, de atendimento humanizado.

Inveja boa
Buscando mais recursos para a 

Santa Casa de Lorena, o prefeito 
Fábio Marcondes participou de 
uma reunião com representantes da 
Saúde do Estado, na última segun-
da-feira, em São Paulo. Durante 
encontro com o secretário adjunto 
de Saúde, Alber to Kanamura, 
Marcondes solicitou um novo fi-
nanciamento estadual para o hos-
pital, já que ele atende moradores 
de diversos municípios da região 
sem os devidos aportes financeiros 
dos prefeitos vizinhos. Para evitar 
o agravamento da Santa Casa, no 
fim de julho, o chefe do Executivo 
autorizou a transferência de R$ 624 
mil dos cofres públicos, em aporte 
financeiro para a hospital. A inicia-
tiva de Marcondes tem gerado até 
mesmo “inveja boa”, principalmente 
nos moradores de Cachoeira Paulis-
ta, que desejavam que seu prefeito 

Felipe Cesar e Jânio Lerário

tivesse a metade do empenho de seu 
“vizinho” para sanar as dificuldades 
do setor da Saúde.

Não convidem para...
...a mesma picanha A diretoria 

da Associação Comercial de Ca-
choeira e o prefeito Edson Mota 
– principalmente se o assunto for 
o recapeamento desnecessário de 
algumas ruas centrais, e o churras-
queio for do Ministério Público!!!

Dever de casa
Após causar um prejuízo sem 

precedentes ao Recreativo Joana 
D'Arc – quando se manteve como 
feudo familiar no comando do clube 
por anos, cujo local foi até interdita-
do pela falta de vários alvarás, o ve-
reador Adevaldir Ramos quer saber 
da Prefeitura quais são os espaços 
públicos em Lorena sem o AVCB, 
o popular alvará dos Bombeiros. A 
cobrança foi feita através requeri-
mento na última sessão, e segundo 
a especulação política, pode ter na 
resposta do Executivo o prédio da 
Câmara Municipal como o primeiro 
em funcionamento sem o devido 
'alvará dos bombeiros'. Perguntem 
ao Tanga Frouxa!!!

O expresso das viúvas
A passagem do senador Major 

Olímpio por Aparecida, na última 
sexta-feira, acompanhado de dois 
deputados, demonstrou a tendência 
do PSL em ser o paradeiro de pra-
ticamente todas viúvas do mercado 
político da região. Muitos daqueles 
que não conseguiram 'uma teta' nas 
atuais administrações marcaram 
presença no encontro para ouvir os 
parlamentares em solo mariano.

Filme repetido
O prefeito de Lorena, Fábio Mar-

condes, voltou a ser alvo de críticas 
no cenário político essa semana, 
por um fato requentado do seu pri-
meiro mandato. Motivado por uma 
série de denúncias – formuladas por 

apenas um indi-
víduo da cidade 
– o Ministério 
Público decidiu 
por indiciá-lo 
em improbidade 
administrativa 
junto à Justiça 
local. Fábio, que 
por força das 

circunstancias da época teve que 
efetuar algumas compras sem o 
processo licitatório, teve suas contas 
do período aprovadas pelo Tribunal 
de Contas e já havia enfrentado uma 
CEI na Câmara no início de 2017, 
extinta for falta de dolo.

Paredão
A especulação política de Guará 

acredita que na sessão da úttima 
terça-feira, os vereadores manda-
ram um recado 'direto e reto' ao 
prefeito Marcus Soliva, ao rejeitar 
por unanimidade seu projeto que 
pretendia reduzir o valor dos pre-
catórios trabalhistas de R$ 8mil 
para menos de R$ 5 mil. Avaliaram 
que após a saída de João Pita do 
Legislativo para a secretaria de Tu-
rismo, os governistas perderam até 
a habilidade de esvaziar o plenário 
em sinal de perigo. Perguntem ao 
suplente Wernek!!!

Entre novos e conhecidos
A bolsa de apostas políticas de 

Lorena joga com a possibilidade de 
novos pretendentes para compor a 
próxima Câmara Municipal. Nomes 
como Valéria Fortes, Olga Fernan-
des, Gal Leite e Maria Guiomar 
encabeçam a lista de várias outras 
sugestões do universo feminino; 
Marcinho Dentista, Cel Hallak, 
Vanderson do Violão, Vanderlei da 
Santa Casa e outros...

Fábio Marcondes

Prefeitura abre vagas 
para Concurso Público

Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro divul-
gou o edital do concurso público 
para selecionar os candidatos de 
nível médio completo, com CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação) 
"D", para ocupação de 14 vagas 
imediatas para motorista. O con-
curso será executado e organizado 
pela empresa PubliConsult,  com 
carga horária de trinta horas 
semanais e salário de R$ 1 mil, 
acrescido de 25% de risco de vida.

Os interessados devem se inscre-
ver até o dia 15 de setembro via 
internet, no endereço eletrônico 
da empresa responsável. O valor 
da taxa de inscrição é de R$ 8,66. 
Além da prova escrita objetiva, 
haverá também a prova prática 
realizada em veículo do tipo ôni-
bus, para os trinta candidatos mais 
bem classificados na prova escrita 
objetiva, com pontuação máxima 
de cem pontos.

A prova objetiva será aplicada 
no dia 6, às 10h, em locais a serem 
divulgados.

Cruzeiro divulga 14 oportunidades para motorista
Fotos: Arquivo Atos

Prefeito Thales Gabriel, abre edital para contratação imediata de motoristas

Construção | Reforma
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U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-

tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 
vende-se galpão in-
dustrial ou comercial. 
Portaria, sala de reu-
niões, ambulatório, 
sanitários, poço ar-
tesiano, cabine de 
força, duas entra-
das de frente para 
a dura, amplo escri-
tório e grande área 
de estacionamento. 
Telefone:3157-3416 
ou 98128-2899
Guará- Aluga-se uma 
casa no Jardim Santa 
Luzia. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal e garagem 
coberta para 2 carros. 
Valor: R$ 700,00. Te-
lefone: 99614-2077
Ubatuba- Vendo óti-
ma casa no Itagua. 
Três quartos, sala 
de tv/jantar, cozinha 
americana, banheiro 
social, lavandeira, 
piscina e garagem. 
Agende sua visita. 
Telefone: 99144-0630
U b a t u d a -  Ve n d o 
Apartamento com 2 
quartos (1 suíte), sala 
2 ambientes, varanda 
Gourmet, cozinha, 
1 banheiro social, 1 
vaga garagem, armá-
rio nautico, zeladoria. 
Telefone: 12 3833-
7475

Guará- Vende es-
t a c i o n a m e n t o  e 
lava rápido o cen-
tro de Guarpá. R$ 
12.000,00. Telefone: 
98192-3964
Guará- Vendo exce-
lente prédio com 3 
apartamentos, 1 sa-
lão comercial. Todos 
alugados. Boa renda. 
Valor R$ 550.000,00 
Telefone: 99621-1228 
ou 3133-6768
Guará- Lingirie e rou-
pas, revenda lingerie 
e roupas, lucre certo. 
Telefone: 99191-7274
Ubatuba- Empadão 
de Frango. Peça já 
o seu! Fresquinho. 
Telefone: 99169-7093 
ou 3832-5447
Ubatuba-  Roupas, 
sapatos e acessórios 
é no Empório Dondo-
cas Bracho. Telefone: 
99781-5751
Lorena- Vendo Estufa 
de esterelização e se-
cagem digital. Modelo 
el 1.1 digital, medidas 
internas (lxaxp) 31,0 
x32,0 x 29,5cm. Vol-
tagem 127 ou 220v. 
Capacidade 30 litros 
potencia: 550 watts. 
Telefone: 3152-4744
Lorena- Vendo um 
forno industrial da 
m a r c a  Te d e s c o 
FB900 refratário a 
gás, em ótimo esta-
do de conservação. 
Telefone: 3157-8408
Guará- Vendo Sofá 

cama novo e um fri-
gobar novo. Tratar 
com Carlos no tele-
fone: 99776-9390 ou 
98197-2422
Guará- Smartphone 
zenfone 3 max 32gb 
em ótimo estado, 
com carregador, cor 
dourado. Telefone: 
99676-2284
Guará- Vendo uma 
rack, uma cadeira de 
escritório e um apa-
relho de som antigo, 
disco vinil. Falar com 
Ana. Telefone: 3133-
4455
Guará- Vendo uma 
HD 250gb segaba-
te barracuda 7200. 
R$ 100.00. Telefone: 
99676-2177
Guará- Telhas de 
aço com 3metros, 
ótimo preço. Telefo-
ne: 3132-1571
Guará- Doces ca-
seiros. Canudos re-
cheados 8unidades 
R$ 6.00, bala baiana 
6unidades R$ 4.00, 
queijadinha 20unida-
des R$ 5.00. Telefo-
ne: 98840-9123
Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo bici-
cleta carga, reforça-
da. Tr.F: 99207-4300
Pinda – Vendo má-
quina de lavar GE 
– 15kg. Tr.F: 99165-
0595
Pinda – Vendo bar-
raca de feira – semi 
nova. Tr.F: 99763-
1562
Pinda – Vendo trailer 
3x2 preto semi novo, 
documentado, em-
placado, parcela no 
cartão em 5x. Tr.F: 
99118-7788 
Pinda – Vendo bici-
cleta elétrica – c/nota 
fiscal. Tr.F: 98299-
1607
Pinda – Alugo mesas 
e cadeiras p/festas e 
eventos. Tr.F: 99740-
2944
Pinda – Vendo máqui-
na de café expresso 
Tres corações. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo free-
zer Consul – em per-
feito funcionamento 
R$ 850,00, parcelo no 
cartão até 12 x. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo mesa 
de madeira c/6 ca-
deiras super reforça-
da. R$ 650,00. Tr.F: 
99110-3753 
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem ga-
ragem. Tr.F: 99254-
3702 – Pinda
ALUGO Kitnet – próx. 
a Esc. João Pedro 
C a r d o s o .  Tr.  F : 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. Tr.: 
99225-9227 - Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19 )  98840-5500 

Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conserto 
de fogão e desen-
tupimento de fornos 
e bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 

99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone:  98232-
1250

VENDO ou TROCO 

jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
G u a r á -  V e n d o 
F4000, ano 2004. 
Valor R$ 25.000,00. 
Carroceria de madei-
ra. Telefone: 99613-
8955
Guará- Vendo Honda 
fit, 1.4 lx, ano 2010, 
completo. Valor: R$ 
29.300,00. Telefone: 
3105-3814
Moto
U b a t u b a -  V e n -
d o  m o t o  H o n d a 
CBR250, ano 2012, 

7.000km. Telefone: 
99122-9993
Guará- Vendo uma 
moto Bros, ano 2013, 
único dono, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3126-3514
Guará- Vendo Fazer 
250, 6.000,00. Tele-
fone: 99627-5057
Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Mon-
za Classic 2.0 ano 
96 – G – Tr.F: 99150-
5037
Pinda – Vendo mini 
moto. Tr.F: 99209-
7098
Pinda – Vendo Logus 
1.8 ano 93 – A – doc.
ok. Tr.F: 99150-2759
Pinda – Vendo Escort 
ano 96 – G – Doc.ok. 
Tr.F: 99217-6665
Pinda – Vendo Uno 
ano 91 – 4 pneus 
novos, suspensão 
nova. R$ 2.000,00. 
Tr.F: 99772-7601
Pinda – Vendo moto 
Titan mix 150, partida 
elétrica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Bros 
ES 150 partida elé-
trica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Titan 
Sport 150 completa 

ano 2006 – R$ 4.600.
Tr.F: 99192-4002
Pinda – Vendo Linea 
ano 2010 completo – 
prata – doc. Ok. Tr.F: 
97410-7752
Pinda – Vendo Strada 
Adv 1.8 – 8 v – ano 
2007 completa. Tr.F: 
99165-5858
Pinda – Vendo Fan 
ESDI 150 – completa 
ano 2014 – R$ 6.990. 
Tr.F: 99192-4002

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
Frees t y le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. Tr. 
F: 988869-2025 – 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 390/19-SUP 
- GPRO: 5985/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços para manutenção de 
ar condicionado de 30.000 btus, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
que serão prestados nas condições estabelecidas 
no contrato e na proposta, os quais integram este 
instrumento de transcrição.
CONTRATADA: LUIZ SILVA AZEVEDO  27990932806
CNPJ: 17.317.154/0001-04
ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos 
e cinqüenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

Aviso de Licitação: Pregão Presencial 
Nº 78/19 PROC. Nº 456/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a rerratificação 
do edital do processo licitatório cujo o objeto objeto é 
a Ata de Registro de Preço para Aquisição Parcelada 
de Pó de Café para diversas secretarias pelo período 
de 12 (doze) meses, a data de abertura permanecerá 
a mesma. 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 81/19 PROC. Nº 461/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade de Pregão Presencial do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços 
de limpeza e tratamento de água, para as piscinas do 
complexo aquático do Centro Social Urbano – CSU 
pelo período de 12 meses, a realizar-se ás 14:00 horas 
do dia 02 de setembro de 2019, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Por 6 votos a 4, a Câmara de 
Pindamonhangaba rejeitou na 
última sessão a abertura de 
uma comissão processante 
que investigaria supostas 
irregularidades cometidas 
pela gestão do prefeito Isael 
Domingues (PR) na execução 
da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias). Responsá-
vel pela denúncia, um grupo 
de moradores afirmou que 
apesar da falta de apoio do 
Legislativo, encaminhará o 
caso ao MP (Ministério Públi-
co) e TCE (Tribunal de Contas 
do Estado).

Na manhã da última segun-
da-feira, os moradores Camilo 
de Leles, Carlos Magno da 
Silva e Luís Rosas protocola-
ram na Câmara uma denúncia 
de que Isael supostamente 
cometeu uma fraude nas 
metas fiscais do município, ao 
“maquiar” os valores entre as 
receitas e despesas contidos 
na LDO, gerando uma dife-
rença de aproximadamente 
R$ 20 milhões.

Segundo Rosas, que é advo-
gado, a incoerência também 

foi detectada pelo Tribunal 
de Contas, que solicitou ao 
longo do ano que o Executivo 
tomasse medidas previstas na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
como uma reprogramação 
financeira e o contingencia-
mento de despesas. “Além de   
não tomar tais providências, 
o prefeito ainda alterou a 
meta fiscal de resultado pri-
mário unilateralmente, sem 
autorização da Câmara, com 
o único intuito de maquiar a 
peça orçamentária e esconder 
o rombo da população e dos 
órgãos fiscalizadores. Estes 
fatos caracterizam crimes 
de infração política adminis-
trativa”.

Após analisarem a denúncia 
apresentada pelos moradores, 
a mesa diretora da Câmara 
incluiu a discussão do pedido 
de abertura de uma comissão 
processante, que poderia 
cassar o mandato de Isael, 
na ordem do dia da sessão da 
última segunda-feira.

Colocada em votação, a pro-
positura foi rejeitada através 
dos votos dos vereadores 
Janio Ardito (PSDB), Gislene 
Cardoso (DEM), Jorge da Far-
mácia (PR), Professor Osvaldo 

Denúncia deve ser encaminhada ao MP e TCE; Prefeitura nega irregularidades na LDO

Por 6 votos a 4, Câmara de Pinda 
rejeita pedido de cassação de Isael 

(PR), Magrão (PR) e Toninho 
da Farmácia (PSDB). Em jus-
tificativa à decisão, o grupo 
contestou a formulação dos 
apontamentos feitos pelos 

denunciantes. Os parlamen-
tares favoráveis foram Rafael 
Goffi (PSDB), Renato Cebola 
(PV), Roderley Miotto (PSDB) 
e Ronaldo Pipas (PR).

Além de criticar o posicio-
namento do Legislativo, Rosas 
revelou quais serão as próxi-
mas providências tomadas 
pelo grupo. “Lamentável a de-

cisão, com exceção de quatro 
vereadores que entenderam 
o teor da denúncia e votaram 
pelo seu recebimento. A ati-
tude da maioria impediu a 
Câmara de exercer seu papel 
fiscalizador, enfraquecendo o 
poder Legislativo e frustrando 
a população. Como houve esta 
negativa, agora iremos apre-
sentar uma representação ao 
Ministério Público e também 
ao Tribunal de Contas”.

Outro lado – Em nota oficial, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba informou que o grupo de 
moradores “criou, de maneira 
irresponsável, uma inverda-
de de que o Executivo teria 
desrespeitado a LDO e feito 
uma manobra contábil para 
mascarar as metas fiscais, e 
também inventaram que as 
supostas alterações teriam 
ocorrido sem o conhecimento 
da Câmara” (trecho do docu-
mento).

A atual gestão ressaltou 
que a “LDO visa justamente 
orientar a elaboração da LOA 
(Lei Orçamentária Anual). Não 
por acaso, ela é uma lei de 
diretrizes, ou seja, primeiro 
aprova-se a LDO, e só depois 
é elaborada e aprovada a LOA. 
Daí, se houver necessidade, 
através de autorização da 
Câmara, é feita a compatibi-
lização entre as peças orça-
mentárias”.

O Executivo destacou que 
as contas públicas estão em 
plena conformidade com a 
Constituição Federal, com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
e com as peças orçamentárias.

Professor Oswaldo e Magrão, veraedores que estiveram no grupo que barrou processante contra Isael
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Patrulhamento em parceria com a PM abrange região central; secretaria estuda ampliar sistema de videomonitoramento

Lorena aposta em bicicletas para reforçar Guarda Civil
Rafaela Lourenço
Lorena

A Guarda Civil Municipal 
ganhou um reforço para os 
patrulhamentos em Lorena. 
Com cerca de R$ 4 mil, a 
secretaria de Segurança 
Pública aposta nas bicicle-
tas para ampliar o trabalho 
ostensivo. Nova modalidade 
deve iniciar nesta semana.

Ampliar a sensação de 
segurança e o contato com 
a população são alguns dos 
motivos que levaram ao novo 
investimento. 

Segundo o secretário de 
Segurança Pública da cida-
de, Carlos Adriany Lescura, 
os estudos para o trabalho 
tiveram início há meses e a 
implantação segue na etapa 
final. Inicialmente serão 
adquiridas duas bicicletas, 
fardamento e equipamentos 
como capacete, luvas, meias 
e tênis.

Durante os preparativos 
para a implantação do ser-
viço, os policiais militares, 
que atuam nesta modalidade 
em Lorena, passaram uma 
semana com os guardas civis 
orientando a equipe e apre-

sentando técnicas específi-
cas para que o serviço seja 
realizado uniforme. “Será 
um trabalho conjunto para 
que eles possam entender a 
dinâmica deste patrulhan-
do e a importância deste 
trabalho. Vamos aumentar 
(segurança) com certeza, 
porque vai dar um resultado 
bastante positivo visando 
também essa aproximação 
com a população. É um 
policiamento comunitário”, 
frisou Lescura.

Além da região central, 
bairros próximos e as prin-
cipais ruas e avenidas conta-
rão com o serviço, como as 
avenidas Doutor Peixoto de 
Castro, Thomas Alves Figuei-
redo e Coronel Marciano.

O secretário destacou ain-
da que todos os agentes pos-
suem radiocomunicadores 
com sistema de GPS, o que 
possibilita uma melhor co-
municação e rastreamento, 
caso haja necessidade de um 
apoio da equipe. “A bicicleta 
na verdade é ecologicamen-
te correta, chega onde outra 
viatura não chega, não faz 
barulho e tem mobilidade 
melhor. Se precisarem de 
apoio, em tempo real sabe-

mos onde estão”.
O patrulhamento deve 

iniciar nesta quinta-feira 
em parceria com os dois 
policiais militares que já 
atuam no município. 

Videomonitoramento – 
Carlos Lescura ressaltou que 
tem tratativas com o prefei-
to Fábio Marcondes (sem 
partido) e empresas para 
uma possível ampliação do 
monitoramento por câme-
ras instalado recentemente 
na praça Doutor Arnolfo 
de Azevedo e no calçadão 
Arthur Ballerini, que tem 
inibido irregularidades e 
auxiliado em apreensões. 
“O mais importante é a po-
pulação saber que estamos 
olhando. Estamos 24 horas 
atentos com o que acontece 
na região central. Vamos 
atender todos os bairros, 
mas primeiro é um labora-
tório que em pouco tempo já 
mostrou o quão importante 
é”. Segundo informa, após 
este teste a Prefeitura de Lo-
rena buscará novos recursos 
para aumentar o cinturão 
de segurança municipal e 
ampliar o serviço atendendo 
mais bairros com uma cen-
tral de videomonitoramento.A Guarda Municipal de Lorena, que passa a contar com bicicletas para ampliar e facilitar policiamento
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