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Cidade deve investir R$ 200 mil na compra de pistolas e treinamentos de agente

Guarda Civil de Pinda passa por 
treinamento para atuar armada

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Considerada uma alterna-
tiva para reforçar o combate 
à criminalidade em Pindamo-
nhangaba, o início da atuação 
armada da Guarda Municipal 
é previsto pela Prefeitura para 
o fim do primeiro semestre de 
2020. O Executivo revelou na 
última semana que avançou 
nos processos de aquisição 
das armas de fogo e no de 
treinamentos dos agentes. 

Com um efetivo de 117 ser-
vidores, a Guarda Municipal 
recebeu no fim de dezembro 
do ano passado o aval unâni-
me da Câmara para alterar o 
seu modo de atuação.

Proposta pelo prefeito Isael 
Domingues (PL), a nova lei 
municipal determina que a 
corporação deixe de operar 
somente na segurança patri-
monial de prédios e outros 
bens públicos, passando para 
um trabalho ostensivo pela 
cidade.  Já que poderão portar 
armas de fogo, 45 agentes, 
selecionados pelo comando da 
secretaria de Segurança, terão 
condições de apoiarem a Poli-
cia Militar em patrulhamentos 
e outras ações de combate à 
criminalidade.

Treinamento de agentes da Guarda Municipal, que passa a atuar armada após aprovação de proposta do prefeito Isael Domingues 
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Durante entrevista ao Atos 
no Rádio no último dia 25, 
Isael revelou que os servi-
dores escolhidos iniciaram 
recentemente os treinamen-
tos de manuseio da arma 
de fogo e prática de tiro. O 
chefe do Executivo explicou 
que solicitou ao Estado par-
te dos armamentos. “Além 
das que estamos pleiteando 
recebermos de doação esta-
dual, compraremos também 
diversas outras armas. Isto 
é algo interessante, já que 
apesar de Pinda não ter índi-
ces criminais ruins, estamos 
promovendo diversos avanços 
no setor de segurança, como 
a estruturação da Guarda 
Civil e a contratação de 26 
policiais militares que atuam 
na Atividade Delegada”.

De acordo com o secretário 
de Segurança, João Sodário, o 
Município pretende investir 
cerca de R$ 150 mil na aqui-
sição de trinta pistolas calibre 
380. Os treinamentos dos 
servidores, que é realizado em 
uma empresa especializada 
em Lorena, têm um custo de 
aproximadamente R$ 50 mil. 
“Estamos quase concluindo a 
etapa de pesquisa de preços 
dos armamentos.  Logo na 
sequência, abriremos o pro-
cesso licitatório para oficia-
lizarmos a compra. Além do 
Estado, também solicitamos 
doações de armas que eram 
utilizadas pelas guardas da 
Capital, Campinas e Foz do 
Iguaçu, no Paraná. Devido aos 
trâmites burocráticos, nossa 
expectativa é que até o meio 
do ano que vem nossos agen-
tes comecem a atuar armados 
na segurança da população".
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Letícia Noda
Ubatuba

Boa educação também é 
garantida com uma alimen-
tação saudável. Pensando 
nisso, todas as escolas mu-
nicipais de Ubatuba, desde 
as unidades de creche ao 
fundamental 2, passaram 
a receber alimentos prove-
nientes da agricultura fami-
liar. São diversos tipos de 
frutas, legumes e verduras 
que abastecem as cozinhas 
das unidades e ajudam a 
tornar a alimentação es-
colar ainda mais gostosa e 
nutritiva.

Aproximadamente trin-
ta famílias de produtores 
rurais de Ubatuba, São Se-
bastião e Tremembé foram 
escolhidas por meio de um 
processo seletivo realizado 
pela Prefeitura em abril de 
2019, onde o objetivo era 
atender aos cardápios da ali-
mentação escolar com a uti-
lização de gêneros alimentí-
cios básicos, respeitando-se 
as referências nutricionais, 
os hábitos e a cultura ali-

mentar da localidade, pau-
tando-se na sustentabilidade 
e diversificação agrícola da 
região e na alimentação sau-
dável adequada. As famílias 
enviam, semanalmente, suas 
produções para a seção de 
Alimentação Escolar, que 
pesa, confere, embala e dis-
tribui os alimentos para as 
unidades escolares.

Os produtos são recebidos 
e as merendeiras, da empre-
sa Seleta, são responsáveis 
por preparar as refeições 
de acordo com o cardápio 
elaborado por uma equipe 
especializada de nutricionis-
tas. Os funcionários partici-
pam de cursos que enfatizam 
a importância do cuidado no 
manejo dos alimentos, além 
de aprender a lidar com 
situações como a confecção 
diferenciada de refeições 
para crianças alérgicas que 
possuam laudo médico.

“Os cardápios são elabo-
rados com antecedência, 
de acordo com as necessi-
dades nutricionais de cada 
faixa etária. Além do valor 
nutricional, priorizamos os 
alimentos regionais, além 

dos hábitos alimentares da 
criança”, explicou a nutri-
cionista da secretaria de 
Educação de Ubatuba, Eleine 
Macário.

De acordo com a Prefei-
tura de Ubatuba, a quanti-
dade de alimento enviado 
para cada escola depende 
do cardápio, que atende as 
necessidades nutricionais de 
cada faixa etária. 

Até o momento, os alimen-
tos oriundos da agricultura 
familiar chegam a 60% com 
projeção de aumento, já 
superando a produção dos 
dois últimos anos: 61% em 
2017 e 54% em 2018. 

Mandioca, banana, alface, 
rúcula, berinjela e pimentão 
são alguns dos produtos 
fornecidos pelos produto-
res rurais da agricultura 
familiar, além da polpa de 
frutas e do “mix de juçara” 
(com produção específica 
em Ubatuba, na comuni-
dade do bairro Sertão do 
Ubatumirim), sucesso entre 
as crianças do município. 
Uma parte dessa produção 
já possui o selo de garantia 
de produto orgânico.

Parceria em Ubatuba fecha acordo para utilização 
de agricultura familiar para escolas da rede pública
Produção representa 60% da quantidade total de alimentos usados em toda rede municipal de Educação

Produtor rural de Ubatuba; cidade reforça merenda na rede pública com participação da agricultura familiar
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Magrão

Bastidores da Política

Délcio Sato

Edson Mota – O afastado pre-
feito de Cachoeira Paulista, que 
consegue a proeza de até hoje ser 
alvo de críticas da população de 
Silveiras, onde governou até o início 
de 2016. O nome de Mota voltou a 
ser “apedrejado” pelos silveirenses, 
já que durante sua gestão, o ex-pre-
feito comprometeu-se a reformar as 
principais quadras poliesportivas 
da cidade, o que não ocorreu. Em 
contrapartida, na última semana o 
atual chefe do Executivo, Guilher-
me Carvalho (PSDB), anunciou um 
investimento municipal de R$ 160 
mil para a recuperação dos espaços 
esportivos de quatro bairros. A no-
tícia foi comemorada por muitos que 
torcem para que Mota e sua trupe 
permaneçam longe da cidade.

Pindamonhangaba – O prefeito 
Isael Domingues (PL), que assinou 
na última terça-feira a homologação 
da licitação para a reforma do Abri-
go Municipal, que em breve será 
transformado no Cepatas (Centro 
de Proteção e Atendimento aos Ani-
mais).  Com um investimento supe-
rior a meio milhão, a iniciativa busca 
otimizar o atendimento de saúde a 
diversas espécies no município. A 
atitude do Executivo foi elogiada 
por protetores da causa animal, que 
há décadas esperavam pela medida. 
Outra medida que foi bem comen-
tada na cidade correu por conta do 
Castramóvel, que percorreu os bair-
ros da município esterilizando cães 
e gatos, numa medida preventiva à 
procriação desordenada.  

Salvando o holerite
Corre na boca pequena de Ca-

nas que o ainda prefeito Lucemir 
do Amaral pensa em renunciar seu 
mandato em tempo hábil de poder 
disputar vaga na futura Câmara da 
cidade. Se de fato confirmar a ‘faça-
nha’, o vice Ângelo Glaglia assumi-
ria o mandato-tampão e com certeza 
os ‘ônus’ no final do mandato.

Jogo duro
Se é fato que Lucemir estaria 

‘abrindo mão’ dos últimos meses 
de mandato de prefeito para garantir 

sua continuida-
de financeira às 
custas da polí-
tica na futura 
Legislatura, a 
realidade é que 
deverá disputar 
território com 
Valderez de Lu-
cena, que tam-

bém pretende estar entre os próxi-
mos vereadores de Canas.

Queda de braços
Pelo andar da carruagem, os elei-

tores de Canas estarão na próxima 
eleição em meio ao fogo cruzado 
entre Silvana Zanin e Gustavo Lu-
cena. De acordo com os especialistas 
locais, qualquer outro nome que 
possa surgir no cenário eleitoral 
como eventual candidato a prefeito 
não passará de uma simples terceira 
via. Perguntem ao Laerte!!! 

Movimentação da periferia
Quem passou pelo Bar do Sa-

nhaço nos últimos dias pode flagrar 
os ex-vereadores Mafú, Fabrício da 
Funerária e Caninha conjecturando 
uma frente partidária para garantir 
vaga na futura Câmara de Lorena. 
Disseram que após definir a seleção 
de quem entra no grupo, vão aguar-
dar até a fase das convenções para 
escolha do prefeiturável adequado.

Caminho aberto
Motivado pelo final do governo 

de Fábio Marcondes e pela falta de 
nomes a sucessão, quem busca se 
posicionar como pré-candidato a 
prefeito de Lorena é o empresário 
Rogerinho 100%, que soma em seu 
currículo dois mandatos de vereador. 
Na mesma direção de Rogerinho, 
quem trabalha também para ser 
candidato é o ex-vice de Marcondes, 
JC do Supermercado, possivelmente 
‘isqueirado’ por alguns espirituosos 
do Bairro da Cruz. Perguntem ao 
Aldemir Barbudo!!!

Estrelando no eleitorado
Motivado por um público seleto 

de religiosos, o jovem Fernando 
da Renovação pode ser um dos 
estrelandos da próxima Câmara de 
Lorena, como representante nato dos 
carismáticos. Comenta-se nas rodas 
do pessoal da fé que a maioria dos 
católicos não se sentem represen-
tados no Legislativo local, com o 
‘homem que blasfema’ na tribuna. 

De olho na renovação...
...do quadro de vereadores de 

Lorena, o professor Vanderson do 
Violão reúne apoio entre os evan-
gélicos e amigos dos mais diferen-
ciados segmentos da cidade para 
emplacar nas urnas do ano que vem 
e garantir vaga na futura Câmara. 
Disseram que educação e respeito 
não faltam no professor!!!

Prazo de validade
Quase expirando seu prazo frente 

à Prefeitura de Cachoeira, o prefeito 
em exercício Domingos Geraldo 
ainda não avançou nas negociações 
pretendidas para livrar o prédio da 
Santa Casa do leilão judicial. Num 
balanço geral da especulação políti-
ca local, Domingos, em cerca de 30 

Um grupo de opositores de 
Guará – impulsionado pelas redes 
sociais, está tornando a Câmara 
um local de visitação para classe 
política e demais curiosos da 
cidade. Tudo porque o vereador 
João Pita, afixou um pôster gi-
gante com sua foto, na porta de 
seu gabinete. O divertido, é que 
a imagem é maior que sua real 
estatura, e maior ainda, a inveja 
que muitos sem imaginação tem 
demonstrado em tom de crítica na 
internet. Perguntem ao Martins!!!

A porta da inveja

O articulador Chico Anísio fez 
questão de tirar uma selfie com João 
Pita, com destaque a 'porta da inveja'

dias no cargo, acabou contribuindo 
mais com o prefeito afastado Edson 
Mota com as exonerações, que 
propriamente com à população que 
aguardava uma série de medidas 
do Executivo. Perguntem ao Hum-
mel!!!

Juntando as mobílias
Entre a soma e dividendos da 

junção do MDB de Argus Ranieri 
com o PSDB de Francisco Carlos 
em Guaratinguetá, além de alguns 
nomes e uma série de ‘viúvas’ para 

dar palpites, o mercado político 
local não vê progressos alarmantes, 
principalmente com o fantasma do 
‘tapetão’ rondando o ninho tucano, 
que arrisca seguir o curso da pró-
xima campanha sob nova direção. 
Mas se valer a foto que viralizou esta 
semana nas redes sociais, Marcelo 
Pazzini poderá ser o vice de Argus. 
Durmam com este barulho...

Não convidem para...
...a mesma picanha – O pessoal 

da secretaria de Cultura de Guará – 
leiam-se os secretários: o ex Luiz de 
Carvalho e a atual Aline Carla – e o 
vereador Marcio Almeida, princi-
palmente se o churrasqueiro for o 
presidente da Câmara, o Celão, e o 
encontro for para discutir o pré-pro-
jeto que engessa as construções e 
reformas do centro da cidade!!!

Agora é oficial
Com a ‘costura fina’ do vereador 

João Pita – porta-voz do Executivo 
no Legislativo, a Câmara aprovou 
nesta semana, por unanimidade, o 
projeto que cria o Alvará Simplifica-
do em Guará. A iniciativa do prefeito 
Marcus Soliva, além de desburocra-
tizar a geração de novas empresas 
que se instalam no município, busca 
agilizar o processo, permitindo que 
em 5 dias qualquer estabelecimento 
entre em funcionamento e passe a 
contribuir para geração de renda.

Antecipando os fatos
Corre na boca pequena de Pinda 

que o vereador Carlos de Moura – o 
Magrão, em frequentes aparições 
nas festas e co-
memorações de 
Moreira César, 
andou discursan-
do entre os ami-
gos e eleitores 
como eventual 
candidato a vice 
prefeito (sem re-
velar de quem),e 
que uma vez eleito, deverá ser o 
sub-prefeito do Distrito, com liber-
dade para investir e realizar ações 
para melhoria de vida da população. 
Parece que ele empolgou a torcida...

Se virando nos ‘trinta’
Quem observa o prefeito de Uba-

tuba Délcio Sato (PSD) correndo 
atrás de recursos para geração de 
obras na cidade – fazendo projetos 

para as constru-
ções acontece-
rem; executan-
do as serviços; 
c h a m a n d o  a 
população para 
comemorar as 
inaugurações e, 
finalizando com 
a prestação de 

contas de tudo ao Tribunal de 
Contas – não consegue entender a 
oposição ‘sinistra’ movimentando as 
redes sociais na tentativa de plantar 

desconfiança nos eleitores. Parece 
até uma agressão à inteligência das 
pessoas... 

Quatro nomes e uma...
...possibilidade O mercado polí-

tico de Ubatuba avalia que dos qua-
tro supostos postulantes ao cargo de 
prefeito em 2020 que andam movi-
mentando as redes sociais e grupos 
de comentarias na cidade – Rogério 
Frediane, Flávia Pascoal, Ednelson 
Prado e Eduardo César (mesmo com 
pendências eleitorais) – apenas um, 
quando muito dois, podem estar 
entre as candidaturas oficiais nas 
pós convenções partidárias, concor-
rendo contra Délcio Sato, que busca 
sua reeleição.

Saia justa
O mercado político de Pinda 

parece que detectou o porquê do 
constante tom de críticas ao prefeito 
Isael Domingues no bairro do Pasin. 
De acordo com a especulação, isto 
provavelmente tenha a ver com o 
vereador Rafael Goffi, ou melhor, 
com pessoal que supostamente 
está ou esteve com seus holerites 
cadastrados na folha de pagamento 
do parlamentar. Pelo que rolou nas 
redes sociais da cidade, ‘pai, mãe e 
filho’, todos recebendo muito para 
fazer o ‘dever de casa’, ou seja, ‘pau 
no prefeito’...

Mamãe toca fogo
‘Mamãe tocou fogo e os verea-

dores resolveram apagar o incêndio 
com gasolina’. Esta foi a leitura do 
mercado político de Cachoeira a res-
peito da denúncia com abertura de 
CPI na Câmara, formulada pela mãe 
de Breno Anaya contra o suplente 
Guilherme Marcondes, por viagem 
particular com dinheiro público. O 
que talvez ninguém da ‘motolândia’ 
imaginava era que na resposta do de-
nunciado viria a aprovação de uma 
CPI contra Anaya, aprovada com 8 
votos. Ah! Como Guilherme saiu de 
cena no Legislativo, acabou a lega-
lidade da CPI; em compensação, a 
do filhinho pode lhe tirar o coro...

Predição
O mercado político de Potim 

dá como certo que a prefeita Erica 
Soler pretende conservar sua aliança 
com o vice Marcinho do Super-
mercado na corrida eleitoral para 
seu segundo mandato. O que não 
está no script da especulação, é sua 
provável migração do PL de Marcio 
Alvino para o PSDB de João Doria, 
para desespero do vereador tucano 
João Luiz, que promete ‘rasgar a 
fantasia’ de superman, se a predição 
se cumprir. Perguntem ao Tchesco 
da CDHU!!!

Valderez Lucena

Argus Ranieri e Marcelo Pazzini

Estuprador é preso 
após violentar turista 
na frente dos filhos 
em São Sebastião

Da Redação
Ubatuba

Horas de terror. É assim que a 
última segunda-feira (28) será lem-
brada por uma família que foi a São 
Sebastião para passear, mas acabou 
vítima de um crime que chocou a 
região. Após violentar uma turista e 
fazer sua família refém, um homem 
de 28 anos foi preso pela Polícia 
Civil. Durante o crime, o assaltante 
chegou a ameaçar esfaquear dois 
recém-nascidos.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o casal de moradores de 
Águas de Prata-SP, de 42 e 43 anos, 
alugou uma casa no bairro Paúba 
para passarem uma semana com 
os quatro filhos, entre 0 e 13 anos, 
na cidade litorânea, mas a viagem 
começou a torna-se um pesadelo no 
início da madrugada, por volta das 
0h, quando o criminoso invadiu o 
imóvel, por uma janela.

Utilizando um simulacro de arma 
de fogo e uma faca, o invasor 
rendeu a família e ordenou que o 
turista se trancasse no quarto com 
os filhos. Na sequência, ele forçou a 
mulher entrar em outro cômodo da 
residência, onde a estuprou.

Após violentar a turista, o agres-
sor obrigou o casal a entregar seu 
dinheiro e outros pertences, como 
suas alianças de casados. Insatis-
feito com a quantia de R$ 260, o 
criminoso ordenou que a família 
entrasse em seu carro e o levasse 
para realizar saques em caixas 
eletrônicos da região central de 
São Sebastião e posteriormente em 
Caraguatatuba, onde conseguiu, por 

Crianças chegaram a ser ameaçadas 
durante o crime; criminoso confessou

volta das 4h,  retirar R$ 600.
Ao retornarem para a casa aluga-

da em São Sebastião, o criminoso 
violentou a turista por mais três 
vezes, na frente da família.  Cerca 
de seis horas depois da invasão ao 
imóvel, o assaltante fugiu. Apavora-
do o casal pediu ajuda a um grupo 
de vizinhos, que os levou ao hospital.

Acionada, a Polícia Civil de São 
Sebastião coletou informações com 
as vítimas, que relataram que por 
diversas vezes o assaltante afirmou 
que as estava observando desde o 
fim de semana. O relato chamou 
a atenção dos investigadores, que 
decidiram vistoriar um imóvel que 
fica nos fundos da casa alugada.

Ao invadir o local, os policiais se 
depararam com as alianças das víti-
mas e o simulacro de arma de fogo 
em um dos cômodos. Questionado, 
o morador do imóvel afirmou que 
os pertences eram de seu filho, que 
havia se mudado recentemente de 
Santos-SP e estava trabalhando 
em um quiosque no Centro de São 
Sebastião.

Em diligência no estabelecimento 
comercial indicado, os agentes pren-
deram o acusado, que confessou o 
crime. O assaltante utilizava docu-
mentos falsos, já que era procurado 
pela Justiça por ter cometido um 
homicídio em 2017, no Espírito 
Santo. 

De acordo com a Polícia Civil, o 
assaltante afirmou que cometeu o 
crime contra a família porque es-
tava sob efeito de drogas e bebidas 
alcoólicas. 

O foragido foi encaminhado à 
Delegacia de São Sebastião, onde 
ficou à disposição da Justiça.

Arma utilizada por estuprador durante crime que conseguiu levar dinheiro das vítimas

Fotos: Divulgação PC
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AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2132 - Almir Maciel Vinuto e Janaina Aparecida Carvalho. Ele, 
nacionalidade brasileira, estampador, solteiro, nascido no dia 30 
de janeiro de 1984, residente e domiciliado na Rua Nair Pacheco, 
4, São Geraldo, Aparecida/SP, filho de Benedito Rosa Vinuto e 
Maria Rita Maciel Vinuto.  Ela, nacionalidade brasileira, pedagoga, 
solteira, nascida no dia 12 de setembro de 1994, residente e 
domiciliado na Rua Nair Pacheco, 4, São Geraldo, Aparecida/SP, 
filha de José Raimundo Carvalho e Regina Aparecida Domingo.
2131 - José Benedito Rosa e Carmem Adriana Oliveira. Ele, 
nacionalidade brasileira, cozinheiro, divorciado, nascido no dia 16 
de janeiro de 1961, residente e domiciliado na Rua Itabapoã, 334, 
fundos,Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Maria de Conceição Rosa.  
Ela, nacionalidade brasileira, feirante, divorciada, nascida no dia26 
de junho de 1969, residente e domiciliado na Rua  Itabapoã, 334, 
fundos,Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de José Moizes Oliveira e 
Helena Maria de Oliveira.
2130 - Alexandre Carvalho Rocha e Jéssica Aparecida das 
Graças Toledo .  Ele, nacionalidade brasileira, guarda civi l 
municipal, solteiro, nascido no dia 04 de dezembro de 1986, 
residente e domiciliado na Rua Leopoldo Macedo,33,Ponte Alta, 
Aparecida/SP, filho de Maurício Damasceno Rocha e Mariana 
Ferreira Carvalho Rocha.  Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida no dia 19 de junho de 1991, residente e domiciliado 
na Rua Leopoldo Macedo,33,Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de 
Domingos Sávio Toledo e Albertina das Graças Toledo.
2129 - Gabriel Felipe dos Santos e Santos e Mariana Stephany 
Cotta Velozo de Mendonça. Ele, nacionalidade brasileira, 
mecânico, solteiro, nascido no dia 22 de abril de 1997 residente 
e domiciliado na Rua Salviano de Souza, 31, Aroeira, Aparecida/
SP, filho de Pedro José dos Santos e Maria Helena dos Santos e 
Santos.  Ela, nacionalidade brasileira, secretaria, solteira, nascida 
no dia 28 de novem,bro de 1997, residente e domiciliado na Rua 
Ingazeiros, 777, Belveder Clube dos 500, Aparecida/SP, filha de 
Anderson Fabiano Velozo de Mendonça e Janaina Cristina Cotta.
2128 - Eduardo de Almeida Plentz da Silva e Isabelle Adjani 
Santos Ribas. Ele, nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
solteiro, nascido no dia 06 de agosto de 1990, residente e 
domiciliado na Rua Maria do Carmo França Barreto, 185, Ponte 
Alta, Aparecida/SP, filho de Edson Luiz Plentz da Silva e Marisa 
de Almeida Plentz.  Ela, nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida no dia 29 de julho de 1995, residente e domiciliado na Rua 
André Tozetto, 217, Aparecida/SP, filha de Hamilton Gonçalves 
Ribas e Michele Jocelene Santos.

Editais de Proclamas — APARECIDA Águas Piquete inaugura espaço Kids

Da Redação
Piquete

agora um espaço reservado 
para as crianças,  “temos 
que conscientizar todos, 
se cada um fizer um pouco 
pelo planeta, com certeza 
teremos um futuro melhor 
com pessoas mais respon-
sáveis pelo meio ambiente, 
entendendo e compreen-
dendo a necessidade e a im-
portância da natureza em 
nossa vida”, afirmou Indiara 
Jogas, gerente operacional.

O lançamento do espaço, 
vem ao encontro com os va-
lores da Iguá Saneamento, 
que tem constante busca 
em lidar com a responsabi-
lidade de manter a preser-
vação do meio ambiente na 
sociedade.

Área contempla o lúdico e 
desperta a imaginação infantil

No último dia de outubro, 
e ainda em comemoração 
ao mês das Crianças, a 
Águas Piquete inaugurou 
o espaço Kids, em sua loja, 
no município.

O evento contou com a 
presença de alunos da es-
cola Municipal Ricarda de 
Godoy, que aproveitaram 
o momento para conhecer 
o atendimento comercial e 
um pouquinho mais sobre 
a importância da água e o 
meio ambiente.

Com o tema “Com você 
construindo um planeta 
melhor”, a empresa, oferece 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2019 PROC. Nº 582/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de blocos, bloquetes, canaletas, guias de concreto e tijolos para 
conservação e manutenção dos próprios públicos do município.
CONTRATADA: POLIANA F. M. DE ARRUDA ME - CNPJ: 13.069.694/0001-65
VENCEDORA DOS ITENS: 05,06
VALOR TOTAL: R$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 31/10/2019
CONTRATADA: CBTS COMERCIAL BRASIELIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI
CNPJ: 00.869.442/0001-79
VENCEDORA DOS ITENS: 07,08
VALOR TOTAL: R$ 46.650,00 (quarenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 31/10/2019
CONTRATADA: RAUL RABELLO NETO - CNPJ: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 13,14
VALOR TOTAL: R$ 37.540,00 (trinta e sete mil quinhentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 31/10/2019
CONTRATADA: JACKS B. G. RODRIGUES ME - CNPJ: 18.782.743/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04
VALOR TOTAL: R$ 38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 31/10/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 14/2019 PROC. Nº 525/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de fornecimento de serviços comuns a engenharia de pavimentação e
drenagem de águas pluviais na Travessa da Rua Henriqueta Vieira Lorena, Bairro Parque das
Rodovias para atender as necessidades do município de Lorena.
CONTRATADA: ENGEPLY DSITRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 33.130.762/0001-61
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 155.767,96 (cento cinquenta e cinco mil setecentos sessenta e sete reais
noventa e seis centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Processo nº 9867/19 GPRO – PP nº 90/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: LABOMINAS LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI-ME
CNPJ: 02.956.244/0001-78
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual, em 12 
(doze) meses, a partir de 08 de novembro de 2019, conforme estabelece a cláusula 2.2 do
contrato original e o artigo 57, II da Lei 8.666/93;
Cláusula Segunda – A Contratada renuncia neste ato o reajuste na cláusula 4.2 do contrato
original.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/19 - PROC. Nº 586/19.
O Município de Lorena-SP torna público a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, Aquisição de veículo novo (Zero Km), tipo Pick-up, 
modelo 2019 ou mais recente para uso do corpo de bombeiros na cidade de Lorena/SP.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.
sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 062/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019
OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para atendimento a Estratégia Saúde da Família-ESF dos bairros 
do Bom Jesus e do Centro, deste município, conforme descrição constante 
do Termo de Referência-Anexo I e Proposta de Aquisição de Equipamento/
Material Permanente nº 11476.068000/1180-02/Ministério da Saúde. DATA 
PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
18/11/2019, às 9:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante 
para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de 
Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados 
em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, 
no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário 
aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 01 de novembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 063/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2019
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de Estação Elevatória de Esgoto Compacta, conforme 
descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA 
A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
18/11/2019, às 14:00 horas. Optando o licitante em não credenciar 
representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os 
Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos 
e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria 
de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, 
após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. 
O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura 
Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
item Licitações.
Silveiras, 01 de novembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Fotos: Arquivo Atos

Vereador tem pedido de apuração barrado e entra no alvo de processante por viagem a São Paulo

Câmara arquiva CPI contra Marcondes e 
aprova investigação contra Breno Anaya

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira Pau-
lista engavetou o pedido para 
a abertura de uma processante 
contra o vereador Guilherme 
Marcondes (PSD), suspeito 
por falsificar requerimento 
de viagem no período que foi 
presidente da Câmara, em 
2016, com intuito político e 
para fins eleitorais. A sessão, 
na última terça-feira, contou 
também com a abertura de 
outra investigação, desta vez 
contra Breno Anaya (PSC), que 
havia acusado Marcondes.

A expectativa de Anaya era 
para votação do pedido, apre-
sentado na semana anterior, 
com denúncia protocolada 
pela moradora Marisa Bar-
bosa, acusando Marcondes 
por adulterar um documento 
de viagem constando o nome 
dos vereadores Breno Anaya, 
Aurélio Hummel, Carlinhos 
da Saúde (PSD) e Maximilio 
Miranda Gonçalves de Barros, 
o Max Barros (DEM), além de 
um funcionário da Câmara. 
Nas despesas de viagem paga 
consta apenas a assinatura de 
Marcondes com o valor de R$ 
910.

A CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) foi aprovada, no 
último dia 22, por dez votos 
favoráveis, duas abstenções 
(Anaya e Aldeci Baianinho-PSC) 
e uma ausência, do professor 
Professor Danilo (PROS), mas 
acabou derrubada nesta ter-
ça-feira.

De acordo com o presidente 
da Câmara, Dimas Barbosa 
(PTB), Guilherme Marcondes 

não é mais vereador (Carlinhos 
da Saúde protocolou um atesta-
do médico para comprovar que 
está apto a voltar à Câmara), 
por isso, o objeto da denúncia 
não existe mais, já que a CPI 
poderia acarretar na cassação 
do cargo. A comissão finalizou o 
processo da denúncia e encami-
nhou para o Ministério Público.

A viagem denunciada não 
deve ficar de fora das inves-
tigações na Câmara. Por 8 
votos a 5, a Casa aprovou outro 
processo de apuração, desta vez 
contra o próprio Anaya. Dimas 
Barbosa, professor Danilo, Ale-
xandre Alves (PRB - suplente 
de Marcondes), Dadá Diogo 
(PODE), Nenê do São João (PSB), 
Thales Satim (PSC), Tião do 
Marly (PL) e Mariza Hummel 
(PP) votaram pela abertura da 
processante.

Troca de acusações – Na 
semana anterior, Anaya foi à 
tribuna onde alegou que falsifi-
caram sua assinatura e que não 
estava ciente que a viagem se-
ria paga com dinheiro público, 
mas confirmando que assinou 
um cheque no valor de R$ 910, 
que estava no nome de um mo-
torista da Câmara. “O cheque 
que eu assinei de fato estava 
no nome do César (motorista), 
poderia ter sido adiantamento 
de 13º. E se era adiantamento 
de viagem, porque o cheque 
está com a data do dia 28 de 
julho e não dia 25 ou 26, então 
foi canalhice”, acusou.

O vereador contou que foram 
feitos dois empenhos e os dois 
estão com a mesma assinatura. 
“Se fizer um exame grafotécni-
co (análise científica da letra de 
um indivíduo a fim de apontar 
a veracidade do documento), 

Guilherme Marcondes que deve ter CPI arquivada, e o vereador Breno Anaya, alvo de processante aberta nesta semana por viagem em 2016

vai ver que a mesma pessoa 
que fez um empenho, fez outro”, 
afirmou Anaya.

Marcondes também afirmou 
que sua assinatura foi falsifi-
cada. “Na viagem que fui para 

São Paulo não consta a minha 
assinatura como presidente, 
aquela letra não é minha. O 
vereador (Anaya) e a dona Ma-
riza disseram que eu falsifiquei 
o documento. Eu já mandei 
para uma perícia técnica para 
validade disso. O cheque da 
viagem foi assinado por mim e 
pelo vereador Breno”, garantiu.

O parlamentar, que deixará 
a Casa para o retorno de Car-
linhos da Saúde, apresentou 
na tribuna uma foto para 
comprovar o dia da viagem, 
26 de julho de 2016, quando 
ele estaria junto a Anaya e a 
mãe do colega de Legislativo. 
“Eu não levei parente pra São 
Paulo, infelizmente quem 
levou foi o próprio vereador 
que me denuncia. Causa-me 

estranheza toda essa vontade 
do vereador Breno votar a isso, 
porque ele votou contra a pro-
cessante que investigava os R$ 
33 milhões (denúncia contra o 
prefeito afastado Edson Mota-
-PL, acusado por contrato ilegal 
contra um escritório de advoca-
cia), mas ele quer me processar 
por um cheque que também 

assinou, em uma viagem que 
ele estava acompanhado da 
sua mãe”.

Marcondes declarou que tem 
testemunhas que viram Anaya 
fazendo o empenho, e que o 
documento não foi trocado na 
contabilidade, já que não cons-
ta a assinatura da contadora 
da Câmara.


