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Contratação de escritório de advocacia que garantiu esquema 
para desvio de arrecadação chegou a ser apontado por MP e TCE

Juíza afasta Edson Mota 
em processo que tirou
R$ 33 milhões da 
Prefeitura de Cachoeira

Uma decisão judicial orde-
nou o afastamento por 180 
dias do prefeito de Cacho-
eira Paulista, Edson Mota 
(PL). Ele responde processo 
por contrato ilegal com o 
escritório de advocacia Gra-
dim Sociedade Individual de 
Advocacia, antes conhecido 
como Castellucci e Figueire-
do Advogados Associados. O 
despacho definiu ainda multa 
milionária para os envolvidos 
após investigação que apon-
tou déficit de R$ 33 milhões 
ao Município.

Da Redação
Cachoeira Paulista

O processo mostra que o 
Executivo firmou um contrato 
com o escritório Gradim, em 
2017, anteriormente conhe-
cido por Castellucci e Figuei-
redo Advogados Associados. 
De acordo com o Tribunal de 
Contas, a empresa assinou 
173 contratos com várias 
prefeituras somente entre 
2008 e 2013, para serviços 
de assessoria com o objetivo 
de reduzir o valor das dívidas 
previdenciárias com o Regime 
Geral da Previdência, median-
te pagamento antecipado de 
honorários. A prática rendeu 
à empresa aproximadamente 
R$ 45 milhões no período 
analisado. 

Mas o passado de irregu-
laridades comprovadas não 
foi suficiente para impedir a 

No dia 12 de setembro 
de 2019 a 1ª Promoto-
ria de Justiça de Cacho-
eira Paulista ingressou 
com a Ação Civil Pública 
Processo n° 0001047-
33.2019.8.26.0102, que 
tramita na 2ª Vara da 
Comarca de Cachoeira 
Paulista/SP.

Referida ação versa so-
bre a contratação, no ano 
de 2017, de escritório de 
advocacia para a prestação 
de serviços especializados 
e de alta complexidade, 
visando a realização de 
compensação previdenci-
ária de créditos pagos nos 
últimos 05 anos a maior à 
Previdência Social.

Essa “compensação”, em 
breve explicação, trata de 
uma operação pela qual 
se apuram valores em 
gestões passadas pagos 
à maior pelo município à 
Previdência Social e que, 
portanto, devem e podem 
ser abatidos da quantia 
que atualmente se paga.

Incumbe destacar que 
diante da situação cala-
mitosa da economia na-
cional e do sucateamento 
da máquina pública por 
gestões anteriores, as ope-
rações de compensação 
previdenciária se torna-
ram essenciais para que 
se garantisse o salário 
em dia dos servidores e 
as efetivas melhorias na 
saúde municipal.

Observe-se que a ação 
ajuizada não versa sobre 
enriquecimento ilícito ou o 

desvio de verbas públicas 
em favor de Edson Mota, 
limitando-se a discutir a 
legalidade da contratação 
do escritório e das com-
pensações realizadas.

A decisão que determi-
nou o afastamento provi-
sório do prefeito de Cacho-
eira Paulista se deu pela 
equivocada compreensão 
que a continuidade do Sr. 
Edson no cargo resulta-
ria em tumulto no curso 
processual. O que, com o 
devido respeito ao saber 
jurídico da Magistrada, 
não se deu de maneira 
acertada, posto que, no 
cargo de prefeito, o Sr. 
Edson jamais dificultou 
ou dificultaria o curso de 
qualquer processo.

Salienta-se que o afasta-
mento cautelar do prefeito 
não se deu por conta da 
prática de qualquer ato 
ilícito, muito menos em 
razão de desvios de verbas 
pública, mas pelo simples 
fato de compreender a 
magistrada que seria be-
néfico ao andamento do 
processo.

Desta forma, estão sen-
do adotadas medidas ju-
diciais cabíveis para que, 
com a maior brevidade 
possível, reverta-se a de-
sacertada decisão de pri-
meira instancia.

Por fim, apesar de ainda 
não formalmente notifica-
do da decisão, o Prefeito 
firma seu veemente com-
promisso com o a lisura de 
sua administração.

Com a saída de Mota, Domingos Geraldo assume; Município era lesado com desvio de arrecadação

aproximação do Gradim com 
a gestão de Edson Mota. Entre 
os municípios afetados pela 
parceria, dois administrados 
por Mota, já que em 2013, o 
atual prefeito de Cachoeira, 
havia contratado o escritório 
para prestação de serviços 
em Silveiras, também ques-
tionado judicialmente.

A juíza da 2ª Vara de Ca-
choeira Paulista, Juliana Gui-
marães Ornellas, determinou 
o afastamento do prefeito, 
aceitando pedido impetrado 
pelo Ministério Público no 
dia 29 de agosto. "A manobra 
fiscal do município consistiria 
em aplicar alíquotas mais ele-

vadas na cobrança do tributo 
aos contribuintes e, quando 
do repasse do montante 
recolhido, atribuir alíquota 
menor (trecho do despacho)”.

A investigação apontou que 
a administração de Edson 
Mota receberia uma porcen-
tagem maior de impostos 
municipais de empresas e 
prestadores de serviços. Em 
seguida, repassava uma me-
nor porcentagem à União. 
A prática teria causado pre-
juízo de R$ 33.645.549,19 
ao  poder  públ ico  (R$ 
18.310.242,04 de prejuízo 
direto e R$ 15.335.307,15 
em multas).

O relatório do inquérito, 
assinado pelo promotor de 
Justiça, Raphael Barbosa 
Braga, mostra uma série de 

irregularidades praticadas 
por Mota e pelo escritório, 
desobedecendo determinação 
judicial, que impedia con-
tratação da Gradim e ainda 
apontamento do Tribunal de 
Contas, que em 16 de junho 
de 2019, mostrou que a con-
tratação seria ilegal devido à 
uma série de falhas, como a 
falta de licitação.

No documento da ação civil 
pública, o Ministério Públi-
co destaca que o contrato 
entre Gradim e Cachoeira 
Paulista foi assinado no dia 
3 de janeiro de 2017, ou 
seja, no segundo dia útil 
após o prefeito tomar posse 

no cargo, após dispensa do 
processo licitatório. “... O re-
querido Edson Mendes Mota, 
dispensando ou inexigindo 
indevidamente a instauração 
de procedimento licitatório, 
determinou a contratação 
direta do escritório Gradim 
Sociedade Individual de Ad-
vocacia... Por fim, ainda que 
fosse possível a contratação 
sem licitação, e ainda que 
porventura não houvesse no 
município funcionários com 
atribuição para a execução 
da compensação tributária, o 
município de Cachoeira Pau-
lista jamais poderia firmar 
um contrato para a execução 
de serviços de objeto ilícito 
como é o caso em testilha. 
Assim agindo, permitiu que 
terceiro se enriquecesse 

ilicitamente (trecho da ação 
civil pública”.

O valor da contratação do 
escritório, apontada como 
“exorbitante” pelo MP (R$ 
1.08 milhão) seriam pagos 
em 24 parcelas de R$ 45 mil.

Apesar dos apontamentos 
e recomendações do TC e do 
MP, a Prefeitura manteve o 
acordo, alegando à Justiça 
que seria “totalmente inviá-
vel a cessação dos serviços 
prestados pelo mencionado 
escritório”.

Ao MP, a Prefeitura frisou 
ainda que “...a compensação 
previdenciária se faz meio 
de serviço especializado de 
alta complexidade (servi-
ço singular), que demanda 
conhecimentos específicos, 
notadamente na área de con-
tabilidade para levantamento 
dos valores jurídicos para 
referendar tal procedimento, 
sendo certo que a municipa-
lidade não dispõe de profis-
sionais aptos a desenvolver 
tal atividade...”.

O governo chegou a anun-
ciar, em 2017, que faria a res-
cisão unilateral do contrato, 
mas a prática de alteração no 
repasse tributado seguiu, de 
acordo com a investigação 
do MP.

Com os apontamentos de 
esquema ilegal em vigência, 
a Justiça determinou, em ca-
ráter liminar, o afastamento 
de Mota por 180 dias, para 
evitar que o prefeito preju-
dique as investigações, sob 
pena de multa diária de R$ 
10 mil. "Há fundado receio 
de que Edson Mendes Mota 
frustre ou impeça o bom 
andamento da instrução pro-
cessual, uma vez que exerce 
função pública no município 
de Cachoeira Paulista, tendo, 
portanto, amplo acesso aos 
documentos em debate e aos 
funcionários", frisou a juíza 
Juliana Guimarães.”... a per-
manência de Edson Mendes 
Mota no comando da admi-
nistração municipal, neste 
momento, ameaça a lisura da 
instrução do presente feito", 
seguiu o despacho.

Já o Ministério público 
foi mais enfático. “...... Edson 
pouco se importou com a 
decisão que decretou a in-
disponibilidade de seus bens, 
pouco se importou com a 
decisão judicial proferida por 
esse juízo ao vedar qualquer 
pagamento ao escritório de 

advocacia que contratou, 
pouco se importa com o Tri-
bunal de Contas do Estado 
de São Paulo e com a Receita 
Federal do Brasil....

Quem assume – A decisão 
do afastamento de Edson 
Mota foi entregue para um 

funcionário do primeiro es-
calão da Prefeitura de Ca-
choeira. O prefeito não foi 
encontrado pelo oficial de 
justiça na sede do Executivo. 
Com Mota fora, o vice-prefeito 
Domingos Geraldo (PL) assu-
me a administração.

Nota oficial

Mesmo com indicações do MP e TCE, Mota teria mantido esquema

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Reprodução
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Três dos quatro equipamentos ainda não têm data para operações com autuações moveis

Radares têm atraso na fiscalização 
em Guará sem aferição do Inmetro

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Dos quatro radares ele-
trônicos de Guaratinguetá, 
apenas um começará a ope-
rar nos próximos dias. A 
aferição dos equipamentos, 
por parte do Inmetro (Insti-
tuto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia), 
ainda não foi feita e, devido 
a isso, vai ocorrer atraso no 
início das fiscalizações sobre 
limite de velocidade em vias 
do município.

Os representantes do In-
metro iriam a Guaratinguetá 
na última quinta-feira, mas, 
de acordo com o secretário 
de Mobilidade Urbana e 
Segurança, Marco Antônio 
‘Major’ Oliveira, a aferição 
não foi feita pois os aferido-
res deixaram de ir à cidade 
e não informaram sobre a 
ausência com antecedência.

Três dos quatro radares 
são fixos, sendo que um deles 
ficará na avenida Juscelino 
Kubitscheck, outro na aveni-
da Ariberto Pereira da Cunha 
e o terceiro no complexo 
viário Mário Covas. Os dois 
primeiros terão velocidade 
máxima de 50 Km/H e o 
terceiro de 60 Km/H. Os ra-
dares fixos tinham previsão 
de início de fiscalização para 
a primeira ou segunda sema-
nas de outubro, mas haverá 
um atraso. “Estamos aguar-
dando a aferição por parte 
do Inmetro, lembrando que 
já foi liberado o uso do radar 
estático, que na prática, seria 
o radar móvel. Com isso, já 
temos condições para o fim 
dessa semana, ou começo da 
próxima semana, colocar em 
operação esse radar”, afir-
mou o secretário. “Estamos 
definindo as localidades, 
considerando a circulação Trânsito na avenida JK de Oliveira; Prefeitura de Guaratinguetá espera implantar radares até novembro

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos

de veículos e acidentes. Fu-
turamente, quando houver 
aferição do Inmetro, teremos 
os radares fixos também”.

O radar estático, citado 
pelo secretário, ficará sob 
demanda da secretaria. Os 
pontos mais críticos com 
relação a fluxo de veículos 
e número de acidentes, re-
ceberão o equipamento. A 
localização será comunicada 
com antecedência pelo setor, 
antes da instalação do equi-
pamento.

O secretário foi indagado 
sobre quais pontos do mu-
nicípio podem receber esse 
radar nos próximos dias. 
“Verificamos alguns pontos, 
como por exemplo a rua 
Xavantes, no Pedregulho, 
avenida Nossa Senhora de 
Fátima, são diversas solici-
tações quanto ao excesso 
de velocidade. A descida da 
praça São Bento, avenida 
Integração, avenida César 
Zangrandi, esses são alguns 
dos pontos”, revelou.

Os radares fixos já foram 
instalados e estão funcio-
nando em fase de teste. 
Ainda não há autuação de 
condutores, tampouco exis-
te previsão de quando as 
aferições dos equipamentos 
serão feitas.
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Idosos participam de ação de bem-estar
É preciso conscientizar quanto a importância da atividade física na terceira idade

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
idoso é todo indivíduo com 
60 anos ou mais. O Brasil tem 
mais de 28 milhões de pessoas 
nessa faixa etária, número que 
representa 13% da população 

Da Redação
Região

do país e a expectativa do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) é de que, até 
2055, o número de pessoas 
com mais de 60 anos supere o 
de brasileiros com até 29 anos.

Para que os idosos de hoje 
e do futuro tenham qualidade 
de vida, é preciso promover 
conscientização quanto a im-

portância da atividade física.
A Águas Piquete em parceria 

com a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social 
- Serviço de Conveniência e 
Fortalecimento de Idoso, pro-
moveu no dia 07 de outubro, 
em comemoração ao dia do Ido-
so, uma atividade de ginástica 
laboral, com aproximadamente 

30 idosos, sob a orientação do 
educador físico, Rafael Aleixo, 
que reforçou a necessidade do 
exercício na terceira idade.

“Com o tempo eles tendem 
a perder a flexibilidade, mobi-
lidade e a força, logo, praticar 
exercícios de alongamento 
ajuda a diminuir os riscos de 
queda, além de promover uma 
melhor qualidade de vida”, 
ressaltou Aleixo.

Para a presidente da Secreta-
ria de Desenvolvimento Social, 
Fátima Gouvêa, “parceria como 
essa, é de grande importância, 
afinal vem ao encontro do nos-
so objetivo, fortalecer vínculos 
e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária”.

Segundo, Benedita Santos, 81 
anos, participante do projeto “a 
atividade foi muito divertida, 
e reforçou a importância de 
praticar exercícios para melho-
rar a nossa qualidade de vida, 
trazendo mais disposição e 
alegria”, destacou Santos.

A Águas Piquete compreende 
que atuar no saneamento vai 
muito além de tratar e forne-
cer água, é preciso se envolver 
em ações junto à população, 
levando dignidade, saúde e 
perspectiva de futuro.

 “Além de proporcionar a 
entrega de uma água com 
qualidade, é muito gratificante 
contribuir com o bem-estar 
físico dos idosos”, afirmou In-
diara Jogas, gerente da Águas 
Piquete.
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Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 
98876-2142/99219-
7687
Pinda -  Vendo Chá-
cara – 1000m2 – 
Bom Sucesso – fácil 
acesso. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento. Tr.F: 3643-
7017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa 
– Castol i ra.  Tr.F: 
99175-8085
Pinda – Vendo ter-
reno – Sta Cecilia 
– murado – plano 
c/300m2. DOC ok. 
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou 
Troco casa em Pin-
da – c/2 dorms. s/1 
ste, banh. Social, 
sala, coz.,  a/serv., 
garagem p/3 car-
ros – atrás Village 

Paineiras –. Aceito 
carro, terreno, casa 
de menor valor. Tr.F: 
99129-7203
Pinda – Vendo Cha-
cara – Goiabal – 
15x70 – c/arvores 
frutíferas, pequena 
casa.Aceito carro/
moto como parte de 
pagamento.  Tr.F:  
99773-3267
Pinda – Vendo casa 
prox. Supermercado 
Duque. Tr.F: 99706-
2544
Pinda – Vendo Casa 
– Shangrila – nova. 
Tr.F: 98253-5871  
Pinda – Vendo Casa 
– Sta Cecilia – casa 
an t iga  –  te r reno 
c/300m2, árvores fru-
tíferas. Tr.F: 99711-
5381
Pinda – Vendo ter-
reno 11x59 – Feital. 
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote 
– Mar Azul – IPTU 
e escritura ok. Tr.F: 
98157-0587

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-

tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 
1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 
refrigeração p/serra-
lheria – pouco uso. 
Tr.F: 3643-2100
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
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
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/

vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877

Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
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 conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 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 

Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115-
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720
Ubatuba – Vendo Lo-

gan 1.0 flex ano 2013 
– 80.000km rodados, 
ar – engate e som. 
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo 
Saveiro ano 2014 – 
vermelha – completa 
– único dono – IPVA 
ok. Tr.F: 97407-7083
Ubatuba – Vendo 
Pcx 150 ano 2018 – 
11.280 km rodados. 
Tr.F: 99716-5752

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
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410

Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Citro-
en Xsara Picasso 2.0 
- 16v – Aut.- ano 2005 
– G –preto – comple-
to. Tr.F: 99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – vermelho. 
Aceito troca. Tr.F: 
99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 
Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pálio 
EX 1.0 fire ano 2002 
– G – 2pts. Tr.F: 3912-
3522
Pinda – Vendo Fiat 
S t rada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 
– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
Pinda – Vendo Kawa-

PREFEITURA DE LORENA
Audiência Pública

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e 
de conformidade com a lei complementar nº141 de 13/01/2012, faz 
saber, que a Secretaria Municipal de Saúde de Lorena realizará 
Audiência Pública para prestação de contas dos serviços prestados 
na saúde no 2º Quadrimestre de 2019, no seguinte local, data e 
horário:

Local: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores
Praça Baronesa de Santa Eulália, 02 – Centro – Lorena/SP
Data: 11 de outubro de 2019.
Horário: 09h00min
Assim, todos ficam devidamente convocados para, querendo, 
participem desta Audiência Pública.
Lorena, 07 de outubro de 2019.

Imaculada Conceição Magalhães
Secretária Municipal de Saúde

SUS/Lorena

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 80/2019 PROC. Nº 459/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para 
diversas secretarias.
CONTRATADA: CANAÃ DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO EIRELI EPP - 
CNPJ: 21.278.096/0001-24
VENCEDORA DOS ITENS: 117.118.127.128.
VALOR TOTAL: R$ 153.226,24 (cento e cinquenta 
e três mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e 
quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/10/19

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2019 – PROC. 468/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de 
equipamentos hospitalares para atender as necessidades do Ambulatório 
de Especialidades II, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as
empresas:
EMPRESA: M.H.M DO COUTO COMERCIAL ME CNPJ: 97.533.241/000138
Vencedora dos itens: 02,04,05.
Valor total de: R$ 24.829,82 (vinte e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais 
oitenta e dois centavos)
EMPRESA: HOFFMAN & GOMES LTDA EPP CNPJ: 08.093.976/0001-68
Vencedora dos itens: 03.
Valor total de: R$700,00 (setecentos reais)
EMPRESA: VS COSTA E CIA LTDA - CNPJ: 05.286.960/0001-83
Vencedora dos itens: 01.
Valor total de: R$ 3.476,00 (três mil quatrocentos e setenta e seis reais)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 92/19 PROC. Nº 582/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de blocos, bloquetes, 
canaletas, guias de concreto e ti jolos para 
conservação e manutenção dos próprios públicos 
do município, a realizar-se às 09h30min do dia 
25 de Outubro de 2019, 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.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Cruzeiro (SP) 
Henrique Menezes de Góes Decanini – registrador                  Bruna Maria Lara Fernandes Viana da Silva - substituta 

Rua Professor Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EM USUCAPIÃO – Primeira Publicação  
 

DESTINATÁRIOS: Orlando do Nascimento e/ou Helena de Melo Nascimento, seus eventuais 
herdeiros ou sucessores; eventuais respectivos cônjuges ou companheiros, bem como 
quaisquer de seus herdeiros e/ou sucessores. 

 
O Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro (SP), com sede na Rua Professor 
Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 – 
e-mail: registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br; com fulcro no artigo 216-A da Lei Federal 6.015/73 e 
artigo 11 do Prov. CNJ 65/2017, NOTIFICA quaisquer das pessoas acima nomeadas, bem como 
seus eventuais pretensos herdeiros e/ou sucessores, inclusive respectivos cônjuges ou 
companheiros, a comparecerem única e exclusivamente na sede desta serventia, em dias úteis, 
das 09h00 às 16h00, para conhecer e, se o caso, fundamentadamente impugnar o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO (Procedimento: 76.052), formulado por Jair Reis da 
Silva, aposentado, RG: 9.468.872-2 SSP-SP, CPF/MF: 424.434.238-91, e sua esposa Mariana 
Joaquina da Silva, do lar, RG: 19.618.223 SSP-SP, CPF/MF: 150.164.888-86, residentes em Cruzeiro 
(SP), na Rua Eduardo Santos Pinto, nº 172, Vila Paulo Romeu – CEP 12710-140; referente a fração 
ideal de 1/18 (um, dezoito avos) de um Prédio Residencial localizado na Rua Eduardo Santos 
Pinto, nº 172, Vila Paulo Romeu, em Cruzeiro (SP), objeto da atual Matrícula 12.689 desta 
serventia; o qual alegam ser da posse deles, sem interrupção ou oposição, por quase trinta (30) anos; 
e, portanto, adquiridos por usucapião extraordinária, nos termos do “caput” do artigo 1.238 do Código 
Civil. Esta notificação é realizada, pois os coproprietários tabulares acima nomeados da fração ideal 
de 1/18 do imóvel se encontram em local incerto e não sabido, consoante certificado no procedimento. 
Assim, os destinatários, seus cônjuges ou companheiros e quaisquer de seus eventuais herdeiros ou 
sucessores poderão comparecer nesta serventia, para informações e impugnações que se 
entenderem cabentes. A consulta é também facultada a qualquer outra pessoa que se julgue afetada 
pelo pedido. Ficam os notificados advertidos de que a não impugnação no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, contado da segunda e última publicação deste edital, fará presumir a anuência 
ao procedimento de usucapião em curso. O Oficial. Cruzeiro (SP), 09/10/2019.  
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Prefeitura entrega nova academia do 
CSU após obra orçada em R$ 170 mil

Da Redação 
Lorena

Após trinta dias interdição 
para obras de revitalização e 
modernização, a Prefeitura de 
Lorena inaugurou na última 
terça-feira a academia do 
CSU (Centro Social Urbano). 
Com um investimento de 
aproximadamente R$170 mil, 
o espaço recebeu melhorias 
estruturais e novos equipa-
mentos. O valor investido na 
reforma foi de R$70.845,75, 
oriundos de recursos do te-
souro municipal.

Entre as melhorias, estão 
a troca de vidros quebrados 
das janelas; reconstituição do 
piso de concreto; manutenção 
do palco principal; troca das 
fechaduras; troca dos trincos 
das janelas; colocação de 
piso emborrachado; pintura 
interna e externa; dois novos 
espelhos; novas luminárias e 
novas tomadas.

Também foram investidos 

R$ 99.491,59 na aquisição 
de novos aparelhos como 
caneleiras, anilhas, steps, 
bicicleta horizontal ergomé-
trica profissional, suporte 
para anilhas, fitas elásticas de 
tração, cintos protetores de 
coluna, esteiras ergométricas 
profissionais, elípticos e bici-
cletas verticais ergométricas 
profissionais.

A inauguração está marca-
da para a próxima terça-feira, 
às 17h30. A academia fun-
cionará a partir da próxima 
quarta-feira, das 7h às 11h e 
das 13h às 20h. Os interessa-
dos em se matricular devem 
ter no mínimo 16 anos e 
fazer a carteirinha do CSU na 
recepção do Clube. Para fazer 
a carteirinha é necessário 
apresentar uma foto 3×4, 
cópia do RG, comprovante de 
residência e atestado médico 
com aptidão para práticas 
esportivas e com validade 
de seis meses a partir de sua 
data de emissão. Academia do CSU, que terá nova estrutura a partir desta semana com entrega de novas instalações; investimento bateu os R$ 190 mil na cidade

Fotos: Reprodução PML

O PAT (Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador) está com 
novas vagas abertas na região. 
Os serviços estão disponíveis 
nas sedes dos serviços e nos 
endereços online.

Em Lorena, o serviço tem 
oportunidades de emprego em 
diversos setores. São ofereci-
das vagas para auxiliar admi-
nistrativo (vaga PCD – Pessoa 
Com Deficiência), auxiliar de 

PAT tem vagas abertas em diversas áreas
Da Redação
Região

cozinha, auxiliar financeiro, 
gerente comercial, mecânico 
de autos, vendedor interno de 
veículos e vendedora de loja 
infantil.

Os interessados devem com-
parecer ao PAT, que fica no 
Mercado Municipal, à aveni-
da Capitão Messias Ribeiro, 
n° 211 no bairro Olaria. O 
funcionamento é de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h. 
Outras informações sobre o 
PAT Lorena estão no site da 
Prefeitura, lorena.sp.gov.br.

O posto de Aparecida tam-
bém tem oportunidades de 
emprego, com vagas oferecidas 
para ajudante de cozinha, aten-
dente de lanchonete e auxiliar 
de cozinha. O serviço fica no 
Centro de Apoio ao Turista, à 
avenida Papa João Paulo 2º, 
nº 287, no Centro. Para se ins-
crever, o candidato deve levar 
carteira de trabalho, número do 
PIS, RG, CPF e comprovante de 
residência. Mais informações 
no site da Prefeitura de Apare-
cida, aparecida.sp.gov.br.

APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 1º de julho de 2019.

Local e Hora: No prédio do escritório administrativo da Companhia, na Rua do Passeio nº 70 - 5º 
andar, Rio de Janeiro/RJ, às 10:30 horas. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia. Registra-se, ainda, a participação dos Srs. Rafael Alcides Raphael 
e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretores da Companhia). Convocação: Dispensada, 
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
Mesa: Amin Alves Murad - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário. Or-
dem do Dia: Eleição de membros do Comitê de Ética da Companhia. Deliberações: Primeiramente, 
foram declarados abertos os trabalhos da Reunião e lida a ordem do dia, tendo o Presidente esclare-
cido aos demais Conselheiros que a ata a que se refere esta Reunião será lavrada na forma sumária, 
facultado o direito da apresentação de manifestação e dissidência, na forma da lei. Tendo em vista o 
desligamento de um membro do Comitê de Ética da Companhia, após debates acerca do tema, o Con-
selho de Administração deliberou, por unanimidade de votos, por reestruturar a composição do Comitê 
de Ética, elegendo o Sr. Rafael Alcides Raphael (Diretor Presidente da Companhia), para a função de 
membro do Comitê de Ética, e substituir o Sr. Helio Sinzato (Gerente Comercial da Companhia) pelo 
Sr. Wilson Rosa Cordeiro (Diretor da Companhia), para um mandato coincidente com o dos demais 
membros cujo mandato permanece em vigor, ou seja até 02.04.2020. Tendo em vista a deliberação 
acima, o Comitê de Ética da Companhia passará a ter a seguinte composição: i) Comitê de Ética: 
Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretor da Companhia) - Coordenador do Comitê de 
Ética; Rafael Alcides Raphael (Diretor Presidente da Companhia); Wilson Rosa Cordeiro (Diretor da 
Companhia); Aline Freitas (Gerente Administrativa e de RH da Coligada GPC Química S.A.); Adriano 
Lemes (Gerente de Recursos Humanos da Companhia); e Elis Motta Gonçalves do Monte (Analista 
de Compliance e membro do Comitê de Conduta Ética da controladora Apolo Tubos e Equipamentos 
S/A) - Membros do Comitê. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 
lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assi-
nada pelos Conselheiros presentes. Membros Presentes à reunião: Amin Alves Murad – Presidente do 
Conselho de Administração; Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares - Vice-Presidente do Conselho de 
Administração; Antônio Joaquim Peixoto de Castro Palhares; Carlos Eduardo de Sá Baptista e Alcides 
Morales Filho – Membros do Conselho de Administração. Documentos Arquivados: Todos os docu-
mentos que suportaram a presente reunião encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Certifico 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Rio de Janeiro, 1º de julho de 
2019. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário da Reunião. JUCESP. Certifico o registro 
sob o nº 530.637/19-4 em 03/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Espaço atende moradores com estrutura renovada; com valor investido foi de R$ 70 mil de recursos próprios

Em Guaratinguetá as vagas 
são para costureira de repara-
ção de roupas, ajudante de car-
ga e descarga de mercadoria; 
auxiliar de compras; pintor de 
letreiros; motorista carretei-
ro; borracheiro; armador de 
ferragens na construção civil; 
vendedor interno; mecânico 
de motor diesel e vendedor 
pracista. O PAT Guaratinguetá 
fica à rua Prudente de Moraes, 
nº 10, no Centro, e funciona de 
segunda à sexta-feira, das 11h 
às 16h30.


