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Prefeito responde por contrato com escritório acusado de lesar cofres em R$ 33 milhões de acordo com MP

De volta à refeitura após um mês Mota segue 
como alvo de investigação e destaca dívidas

Da Redação
Cachoeira Paulista

Edson Mota (PL) voltou à Pre-
feitura de Cachoeira Paulista 
na última quinta-feira, lamen-
tando dívidas acumuladas no 
último mês. Afastado por 180 
dias, em outubro, pela da juíza 
da 2ª Vara da cidade, Juliana 
Guimarães Ornellas, ele havia 
conseguido, uma semana de-
pois, a redução para trinta dias. 
O prefeito é acusado de fraudar 
contratação de um escritório 
de advocacia e participar de um 
esquema que teria fraudado o 
Município em R$ 33 milhões.

Ainda na quinta-feira, Mota 
publicou um vídeo no site da 
Prefeitura em que comentou o 
período. “Quando eu fiz aquilo 
que eu fiz, foi o único meio de 
tocar a cidade. Agora vou res-
peitar a Justiça, não vou fazer 
a compensação até que a juíza 
nos dê a autorização. Mas vou 
passar aperto”.

O processo mostrou que o 
Executivo firmou, em 2017, um 
contrato com o escritório Gra-
dim, anteriormente conhecido 
por Castellucci e Figueiredo 
Advogados Associados.

A decisão de Juliana Gui-
marães Ornellas destacou 
que a presença de Mota na 
Prefeitura poderia prejudicar 
o andamento da investigação, 
aceitando pedido impetrado 
pelo Ministério Público no dia 
29 de agosto, após denúncia 
feita pela vereadora Dadá 
Diogo (PODE). De acordo com 
a magistrada, “a manobra fiscal 
consistiria em aplicar alíquotas 
mais elevadas na cobrança do 

tributo aos contribuintes e, 
quando do repasse do montan-
te recolhido, atribuir alíquota 
menor (trecho do despacho)”.

Com o afastamento de Edson 
Mota, o vice Geraldo Domingos 
dos Santos (PL) assumiuw no 
dia 10 de outubro, mas pou-
cos dias depois, um despacho, 
assinado pela relatora Tereza 
Ramos Marques reduziu o 
tempo estipulado pela juíza, 
dando efeito parcial à medida 
que manteve Mota afastado 
do Executivo, com receio de 
que ele poderia prejudicar a 
investigação. De acordo com o 
despacho, os trinta dias seriam 
“tempo suficiente para que 
seja completada a coleta das 
provas”. “…não vislumbro nas 
razões argumento plausível 
para cessar o afastamento, 
uma vez que o desrespeito às 
recomendações do Tribunal 
de Contas e da Receita Federal 
fortalece a suspeita de que 
possa ocultar documentos, 
manipular dados e constranger 
testemunhas”.

No início desta semana, o Mi-
nistério Público chegou a im-
petrar pedido para ampliação 
do afastamento, apresentando 
um áudio, atribuído ao prefeito 
afastado, em que ele fala sobre 
a decisão de seu afastamento 
e de como acha que não terá 
problemas na Câmara, já que 
teria comandados na Casa. Em 
outro ponto do áudio, Edson 
Mota afirmaria que vai manter 
o sistema de compensações 
previdenciárias. “Eu não toco 
a Prefeitura, tanto que vou 
continuar a fazer e que depois 
outro prefeito que parcele e pa-
gue, já que eu já estou pagando 

setenta milhões de dívidas de 
outros prefeitos”.

Nesta sexta-feira, durante 
entrevista à Rádio Pop, o pre-
feito destacou que o Município 
terá novos problemas, como 
o aumento de uma dívida do 
município em R$ 2 milhões.

Mota garantiu que cidade 
foi encontrada no início do 
governo, em 2017, com dívidas 
de R$ 15 milhões, referentes 
a fornecedores. A pendência 
vem sendo paga com parcelas 
mensais nos últimos 34 meses.

Ao ser afastado, em outubro, 
Mota teria deixado a dívida 
em R$ 4 milhões, mas com a 
queda no repasse, devido ao 
fim do método de compensa-
ção (investigada pela Justiça), 
o Município teria mais R$2,5 
milhões de prejuízo, que acu-
mulados aos R$ 4 milhões 
anteriores, elevou a dívida para 
R$ 6,5 milhões.

Sobre as mudanças realiza-
das por Domingos Geraldo, 
Mota garantiu que vai manter 
o quadro como está. Ele frisou 

O prefeto de Cachoeira, Edson Mota, de volta à Prefeitura ainda sob alvo de processo judicial que investiga contrato com escritório Gradin
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que sem a compensação, o 
Município terá que trabalhar 
com situação “mais apertada”.

A ideia do prefeito é que 
algumas secretarias sejam co-
ordenadas por um único cargo.

Sobre contratações, Mota 
destacou que existe uma me-
dida cautelar que proíbe con-
tratar, liberando apenas a 
contratação de secretários e 
um concurso público já está 
em andamento.

Apontamentos – O relatório 
da investigação do Ministé-

rio Público, assinado pelo 
promotor de Justiça Raphael 
Barbosa Braga, 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 menor 
porcentagem à União. A práti-
ca teria causado prejuízo de 
R$33.645.549,19 ao poder pú-
blico (R$18.310.242,04 de pre-
juízo direto e R$15.335.307,15 
em multas).

Dengue chega a 158 casos confirmados em Guaratinguetá
Mais de 143 são autóctones; Vigilância Epidemiológica faz nova varredura para conter avanço da doença no município

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A época de chuvas se apro-
xima e a preocupação com a 
dengue aumenta em muitas 
cidades da região. Em Guara-
tinguetá, município que havia 
baixado consideravelmente 
os casos da doença nos úl-
timos anos, há um surto de 
notificações confirmadas. São 
158 casos confirmados, dos 
quais 143 são autóctones, 
ou seja, adquiridos dentro 
da cidade.

O combate aos criadouros 
de larvas do mosquito Aedes 
aegypti é feito por meio de 
uma varredura do setor de 
Vigilância Epidemiológica, 
que tem realizado visitas 
domiciliares em regiões do 
município. De uma maneira 
geral os casos estão espa-
lhados, mas existem regiões 

onde o índice larvário é acima 
da média.

O veterinário do setor de 
Vigilância Epidemiológica, 
Felipe Guedes, explicou. “É 
um número que nos preocu-
pa bastante, pois em 2018 
não tivemos nenhum caso 
registrado no município. 
Tendo em vista, se você com-
parar a realidade de outros 
municípios, nós tivemos um 
número baixo comparado a 
outras situações e níveis de 
infestações, e principalmente 
níveis epidêmicos de outros 
municípios”.

De acordo com Guedes, 
o número crescente se deu 
graças a entrada de um novo 
sorotipo em todo o estado de 
São Paulo. Haviam relatos de 
apenas um relato do sorotipo 
no estado, o de número um. 
Segundo o veterinário, com a 
entrada de um novo sorotipo, 
facilita que outras pessoas 

adquiram dengue novamente. 
“Há relatos em Guaratinguetá 
de pessoas que tiveram den-
gue uma, duas vezes aqui no 
município”.

As aglomerações de ca-
sas e imóveis que mais têm 
preocupado o setor ficam 
na Nova Guará, Campo do 
Galvão, Vila Paraíba, Centro e 
Jardim do Vale. Foi realizado 
o mapeamento desses pontos, 
que mais concentram casos 
confirmados de dengue na 
cidade. “Nós não direciona-
mos os trabalhos somente 
nessas regiões, mas sim em 
todo o município. Nós inclu-
sive retomamos a atividade 
de Cata-Bagulho para nos 
preparamos para 2020, que 
é um ano que esperamos não 
ter uma epidemia de dengue”.

Guedes foi indagado sobre 
o carro de nebulização e des-
cartou que ele seja utilizado. 
“O fumacê não é uma ação 

preventiva. A aplicação de 
inseticida, inclusive, há uma 
confusão com o fumacê. O 
uso do inseticida só é usado 
quando há casos de dengue 
acontecendo no município. 
Esses inseticidas são apli-
cados dentro das casas das 
pessoas, e não nas ruas. Nos 
ralos é aplicado de preventiva 
durante todo o ano, e dentro 
da casa das pessoas só é apli-
cado quando há transmissão 
acontecendo dentro da cida-
de. Como não há transmissão 
acontecendo neste momento, 
não há aplicação de insetici-
da”, concluiu.

O Governo Federal é o res-
ponsável por ceder inseticidas 
aos municípios. Atualmente, 
as cidades não têm estoque 
de inseticidas pois não houve 
aquisição por parte da União. 
Os municípios contam apenas 
com os larvicidas, que são 
colocados nos ralos.
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Trabalho de combate ao criadouro do Aedes aegypti em Guaratinguetá
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Atos e Fatos
”Lula foi preso 
porque cometeu crimes”

Márcio Meirelles
   Sergio Moro

A POLÍTICA E SEUS 
CADÁVERES

Em uma dessas semanas uma revis-
ta semanal, de tiragem nacional, trouxe 
o depoimento do preso do mensalão, 
Marcos Valério, sobre a morte do ex-
-prefeito de São Bernardo do Campo, 
o petista Celso Daniel.

O depoimento conta que Lula deu 
aval para pagar chantagista que iria 
apontá-lo como mandante do crime do 
prefeito, futuro chefe de campanha para 
a eleição presidencial de Lula.

O motivo do crime, apesar de não 
ter sido esclarecido até hoje, tratava-se 
da forma como os recursos seriam 
arrecadados para a formação do fundo 
para a campanha de Lula.

A postura do ex-prefeito, quanto a 
forma de arrecadar os recursos para a 
campanha, colidiam com a forma que 
o partido dos trabalhadores pretendia.

Celso Daniel era um político, sério, 
competente, e resistiu a pretensão dos 
companheiros em entregar a adminis-

tração municipal a ação de quadrilhas 
e àqueles que desejavam o enriqueci-
mento pessoal.

A resistência de Celso Daniel resul-
tou na sua morte, em circunstâncias até 
hoje não esclarecidas, com mudanças 
de delegados, o assassinato de oito 
testemunhas, coisa de poder econômico 
e gângster.

Todos os participantes ligados 
direta ou indiretamente ao processo 
criminal estão presos por outro crime 
e não o de tirar a vida de um compa-
nheiro de partido.

A família de Celso Daniel não mora 
mais no Brasil diante das ameaças 
sofridas. Moram na França.

O assunto Celso Daniel foi motivo 
de CPI, o depoimento da atual sena-
dora Mara Gabrilli em detalhes sobre 
o rumoroso caso e o silêncio pétreo da 
Justiça. A pergunta sem resposta para a 

sociedade: quem matou Celso Daniel?
A sociedade não sabe quem matou 

Celso Daniel, mas as cidades do ABC 
paulista sabem, com detalhes.

A exploração política atual do fato, 
depois de tantos anos, na véspera da 
soltura do ex-presidente repercute ne-
gativamente na imagem do presidente 
presidiário: não foi só a sucessão de 
crimes de estelionato, apropriação 
indébita, peculato. Há um crime sem 
solução e que é possível de ser des-
vendado.

Diante deste fato, uma oportu-
nidade para atingir o presidente Jair 
Bolsonaro ao crime, sem solução, da 
vereadora fluminense Marielle Franco 
ocorrido na área de influência política 
do presidente e de seus filhos.

A maior rede de televisão da Amé-
rica Latina se prestando para forjar 
uma circunstância de relação entre os 
possíveis assassínios e o presidente da 
república de uma forma nada ética, não 
obedecendo as normas jornalísticas em 

uma notícia “plantada” e arrumada, 
digna de uma imprensa marrom.

A necessidade da oposição em 
igualar o presidente Bolsonaro ao pre-
sidiário Lula forjando um depoimento 
falso e publicação da notícia sem a 
confirmação do presidente Bolsonaro.

A ética jornalista recomenda esta 
consulta prévia pois se pesquisassem, 
uma conduta honesta de um jornalismo 
sério, o presidente estava em Brasília 
no dia do crime e, portanto, não poderia 
ter tido contato com um dos supostos 
suspeitos de assassinato da vereadora.

A vereadora Marielle Franco é 
nome de praça em Paris.

Quem sabe a família do Celso Da-
niel já não passeou por esta praça! 600 
dias da morte de Marielle sem solução 
do assassinato. 14 anos sem solução 
para o assassinato de Celso Daniel.

Descansem em paz!

"A vereadora Marielle Franco 
é nome de praça em Paris.

Quem sabe a família do Celso 
Daniel já não passeou 

por esta praça!”
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Área próxima ao Flamboyant tinha aval para resíduos de 
construção civil, mas moradores afirmam que há despejo 
de vestígios de esgoto; ação se baseia em temor por solo

Guará entra no alvo do 
MP após pedido contra 
descarte de materiais 
contaminados por esgoto

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Três moradores de Guaratingue-
tá fizeram uma representação ao 
Ministério Público contra o descar-
te de resíduos em uma área próxi-
ma ao Residencial Flamboyant. O 
principal apontamento feito pelo 
grupo é o despejo de materiais 
retirados de valas e que estariam 
contaminados por esgoto. O MP 
determinou a proibição do des-
carte de qualquer tipo de resíduo 
na área, e fixou uma multa caso a 
determinação seja descumprida. A 
Prefeitura nega ter sido notificada.

A área de aproximadamente 24 
mil m² tinha autorização da Cetesb 
(para receber descarte de RCC (re-
síduos de construção civil). O mes-
mo espaço também passou a ser 
utilizado como área de transbordo 
de poda e material de limpeza 
urbana. Segundo os denunciantes, 
foram feitas limpezas de valetas 
que estavam contaminadas por 
esgoto. Os materiais removidos das 
valetas foram descartados no local 
próximo ao Flamboyant.

Rogério Rabelo, Distéfano Bastos 
e Luiz Fernando Bandeira fizeram 
uma representação inicial e a rei-
teraram recentemente. Segundo 
Rabelo, que é ambientalista, foi fei-
ta a limpeza de uma valeta próximo 
à Ponte Cabo Chicão, e os materiais 
removidos de lá foram despejados 
na área do Flamboyant. “Essa valeta 
estava sendo limpa com retroesca-
vadeira, acredito que contratada 
pela Codesg ou Saeg para fazer o 
serviço, e despejando esse material 
sobre esse aterro de RCC”.

O grupo questiona até a autori-
zação para o descarte de materiais 
de qualquer natureza na área. “A 
Prefeitura conseguiu, através da 
Cestesb, o licenciamento ambien-
tal para esse tipo de materiais de 
limpeza urbana, mas não especi-
ficaram que seria colocado ali até 
limpeza de valeta contaminada 
com esgoto. Isso já é demais para 
a saúde pública”, concluiu Rabelo.

O assunto virou requerimento 
e foi apresentado em sessão de 
Câmara, na última terça-feira, 
pelo vereador Fabrício Dias (MDB), 
que questionou se as informações 
apontadas procedem. “Queremos 

saber se a Prefeitura sabe que 
aquela está sob judice, quais provi-
dências serão tomadas e se de fato 
está sendo descartado materiais 
contaminados nesse local”, exclamou 
o emedebista.

Determinação – O Ministério 
Público determinou a lacração 
imediata do acesso ao terreno 
público utilizado como área de des-
carte de resíduos de RCC, atrás do 
Residencial Flamboyant. Segundo 
o documento, a medida é para “im-
pedir especificamente a entrada e 
permanência de pessoas e veículos 
para o depósito de RCC e RVol (re-
síduo volumoso) no referido local, 
sob pena de crime de desobediência 
e de responsabilidade dos agentes 
públicos envolvidos”.

O MP intimou o prefeito Marcus 

Soliva (PSB) para que seja elabora-
do um relatório circunstanciado e 
assinado por um responsável técni-
co de todas as medidas efetivadas 
para a destinação ambientalmente 
adequada dos RCC e RVol da cidade, 
em um prazo de 15 dias, sob pena 
de R$ 5 mil mensais a incidir sob o 
patrimônio pessoal do prefeito. Caso 
não seja cumprido, o MP indica que 
pode haver prática de ato de impro-
bidade administrativa.

Resposta – Em nota, a Prefeitura 
afirmou que a área trata-se de um 
local em que o governo tem as au-
torizações para colocar materiais 
como galhos e limpeza urbana. “Após 
ser oficializada, poderá trazer mais 
informações. A Prefeitura ainda 
não recebeu oficialmente qualquer 
documento (trecho da nota)”.

Incêndio atingiu o PEV do Cecap, em julho de 2017; cidade enfrenta problemas com processo do lixo levado à Justiça

Empresa de Saneamento utiliza dispositivo 
para melhorar comunicação com a população

Tecnologia a favor do 
atendimento ao cliente

Da Redação
Piquete

O uso da tecnologia vem estrei-
tando cada vez mais a comunica-
ção entre as pessoas. De olho nis-
so, a Águas Piquete disponibiliza, 
mais um canal de atendimento à 
população. Agora, os consumido-
res poderão fazer contato com a 
empresa e solicitar serviços pelo 
Whatsapp por meio do número 
(17) 99641-3259.

Para que o atendimento seja 
feito com mais agilidade, o cliente 
deve ter em mãos o número da 
matrícula, RG, CPF e endereço do 
titular. Pelo aplicativo é possível 
solicitar religação de água, con-
sultar faturas em aberto, informar 
vazamentos, pedir o envio da 
segunda via da conta por e-mail, 

além de ter informações sobre 
os serviços prestados pela Águas 
Piquete.

Dados do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística), 
reforçam a importância da imple-
mentação de tais aplicativos, visto 
que o celular é hoje o principal 
meio de acesso à internet domi-
ciliar no Brasil, onde 92,1% dos 
acessos são realizados através do 
dispositivo móvel.

Segundo, Indiara Jogas, gerente 
operacional, “a implantação do 
aplicativo, vem ao encontro dos  
objetivos da empresa que é am-
pliar os canais de comunicação ao 
cliente, diminuindo o tempo em 
fila e o tempo de espera, oferecen-
do mais comodidade e reforçando 
o compromisso na excelência da 
prestação dos serviços”.
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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 

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.

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

(UBATUBA)
Carros
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854
Aluguel
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 f reezer/
geladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e principais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 

Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Diversos
A mangtube trabalha 
com diversos tipos 
de mangueiras e co-
nexões. Atendemos 
os mais variados se-
tores industriais, for-
necendo mangueiras 
montadas, conforme 
a necessidade de 
cada cliente. Telefo-
ne: 99700-7559
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
CARAGUATATUBA
Venda
Vendo K i tnet  em 
condomínio fecha-
do, 800 metros da 
praia Martins de Sá, 
condomínio no valor 
de 550,00 (já incluso 
agua, luz, wifi, ampla 
area de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tc e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueira, na rua da 
faculdade modulo de 
caraguatatuba, uma 
vaga de garagem, 
por tão eletrônico, 
cercas elétricas. Te-
lefone: (11) 94028-
6977
Vendo lindo aparta-
mento com vista para 
o mar, 65 metros da 
praia. Portaria 24ho-
ras, bicicletário, pis-

cina. Localizado no 
centro de Caragua. 
Condomínio Ilha de 
Capri. Telefone: (11) 
97328-0862
Diversos
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Your House Cleam - 
Sua casa limpa. As 
profissionais do your 
house, têm experiên-
cia e estão 
aptas a realizar faxi-
nas em residências 
e escritórios come-
ricias. Organização 
e limpezas em geral. 
A partir de R$ 100,00 
ao dia. Telefone: (12) 
98203-0615
Conserto, manuten-
ção, instalação, con-
versão para fogão 
industrial, residencial 
e reforma de gela-
deira. Telefone: (12) 
99674-3461
Arquitetura e Urba-
nismo - Projetos ar-
quitetônicos, projeto 
de paisagismo, regu-
larização de imóveis, 
laudos, projeto de 
bombeiros, cursos 
de formação de bri-

gadas. Orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: (12) 98171-
5531
Fazemos criações 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panf letos, br indes 
para sua empresa ou 
marca. Criamos e ge-
renciamos redes so-
ciais. Fazemos toda a 
parte de divulgação. 
Faça seu orçamento 
conosco. Telefone: 
(12) 97401-1024
Tatuagens minima-
listas a partir de R$ 
60,00. Venham fazer 
uma visita. Telefone: 
(12) 99601-3408 
Transpor te de pe-
queno porte em toda 
região do litoral norte. 
Telefone: (12) 98114-
7031
GUARATINGUETÁ
Venda
Casa na Coronel 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACEUTICAS 

DE LORENA, PIQUETE E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTIRAS QUÍMICAS e FARMACEUTICAS DE LORENA, 
PIQUETE E REGIÃO, inscritos no CNPJ 51784676/0001-54 
com sede Na Rua Coronel José Vicente, 516, Centro, Lorena, 
Estado de São Paulo por seu representante legal, nos termos 
do seu Estatuto Social, convocam os Associados, os membros 
do Conselho Fiscal e da Diretoria a comparecerem no dia 21 de 
Novembro de 2019 as 17: 30 em primeira e às 18:30 em segunda 
convocação para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1-Leitura e discussão da ata da assembleia anterior; 2-discussão e 
votação da Prestação de Contas do Exercício de 2018 e Previsão 
Orçamentaria para 2020.
Lorena, 13 de Novembro de 2019.

Jeferson Pinto Ferreira
Presidente

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL 

º 80/19 - PROC: 459/19-SUP
O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publ icação da NOTA DE 
HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório acima 
referido, onde lê-se “EXTRATO DE CONTRATO”, 
leia-se “NOTA DE HOMOLOGAÇÃO”. O restante 
permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Habilitação

TOMADA DE PREÇO n°. 13/2019 – Proc. nº. 8.076/19
O Município de Lorena-SP torna público que após a realização de diligência no
Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa Engeply Distribuidora
e Serviços Ltda, CNPJ nº 33.130.762/0001-61 na Tomada de Preços nº. 13/2019,
cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços 
comuns a engenharia de drenagem de aguas pluviais Av. Thomaz Alves 
Figueiredo esquina com a Rua Tem. Frederic Ferreira, no Bairro Vila Hepacaré 
para atender as necessidades do município de Lorena decide INABILITAR licitante 
Engeply Distribuidora e Serviços Ltda, CNPJ nº. 33.130.762/0001-61 pelos 
motivos relatados na Ata de reunião extraordinária juntada aos autos. O Processo 
encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de 
Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2019 PROC. 
Nº 408/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de expediente e 
material de papelaria para diversas Secretarias, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
C O N T R ATA D A :  G M C  C O M É R C I O  D E 
MERCADORIAS EM GERAL LTDA
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 
99, 100, 133, 134, 163, 164, 178, 271
VALOR TOTAL: R$ 3.023,36 (três mil, vinte e três 
reais, trinta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2019 
PROC. Nº 585/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de eletrodomésticos, 
equipamentos eletrônicos e mobiliários para o CREAS, 
CRAS I e CRAS II, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ 
LTDA EPP - CNPJ: 03.440.213/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 08,10
VALOR TOTAL: R$ 6.468,00 (seis mil quatrocentos 
sessenta e oito reais)
VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2019

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, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS 
EM GERAL LTDA CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS:
03, 04, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 96, 114, 119, 120, 121, 
122, 129, 130, 145, 146, 155, 156, 157, 158,
VALOR TOTAL: R$ 38.922,39 (trinta e oito mil 
novecentos vinte e dois reais trinta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2019 PROC. Nº 587/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de serviços para a instalações do sistema de prevenção 
e combate a incêndio do Paço Municipal de Lorena, com fornecimento de material 
e mão de obra, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência –
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA CNPJ: 60.863.966/0001-84
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 79.496,55 (setenta e nove mil quatrocentos noventa e seis reais
cinquenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2019.

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM VISTA ALEGRE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – REATIVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

A Associação de Amigos do Bairro Jardim Vista Alegre (AABAJAVAL), 
por seu administrador provisório judicial, nos termos do processo n° 
1001443-27.2019.8.26.0220, convoca todos os moradores dos Bairros 
Rio Comprido e Jardim Vista Alegre, à se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 23 de novembro de 2019, em primeira convocação às 
9h30 à Rua Goiania, nº 171, Jardim Vista Alegre, Guaratinguetá-SP, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Deliberação da Reativação 
da associação, com o cumprimento de todas as atividades necessárias 
ao registro; b) Nos termos do art. 11, art. 27, item “I”, letra “a” e do art. 33, 
item “I” do Estatuto Social e em cumprimento a decisão judicial, eleição da 
Diretoria da Associação e dos membros efetivos e suplentes do Conselho 
Fiscal; c) Posse imediata após conclusão da eleição da diretoria, para o 
cumprimento do mandato de 2 anos conforme § único do art. 11 do Estatuto 
Social, a partir da data de registro em cartório de todos os atos contidos 
na reativação da associação; d)  Destituição do administrador provisório 
judicial, após o registro em cartório dos atos da eleição e posse da diretoria 
eleita.Na falta de quórum em primeira convocação, será realizada a 
assembleia em segunda convocação às 10h30 no mesmo dia e local, 
com qualquer número de presentes. Guaratinguetá, 12 de Novembro de 
2019. Luís Carlos Apolinário Magalhães, administrador provisório judicial.
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Investimento de quase R$ 600 mil garante nova unidade que deve atender cerca de cem animais na cidade

Centro de proteção animal avança em Pinda

Cães abandonados também serão atendidos pelo Centro de Proteção e Atendimento aos Animais, em Pinda

Fotos: Reprodução PMP

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), revelou na última 
semana que avançou no 
processo burocrático para 
a construção do Cepatas 
(Centro de Proteção e Aten-
dimento aos Animais). Or-
çada em R$575 mil, a im-
plantação da unidade tenta 
proporcionar uma melhor 
estrutura de atendimento 
aos bovinos, cães e gatos 
abandonados. 

No último dia 29, o chefe 
do Executivo assinou a ho-
mologação (ato de valida-
ção) do processo licitatório 
para a contratação da em-
presa que será responsável 
pela reforma do atual pré-
dio do Abrigo Municipal de 
Animais, no bairro Maçaim, 
que futuramente receberá o 
Cepatas.

De acordo com a secretá-
ria de Obras e Planejamento 
Urbano, Marcela Franco, 

as melhorias no imóvel 
proporcionarão mais es-
trutura para que a equipe 
veterinária atenda cerca de 
cem animais de pequeno e 
grande porte.  

Além de canis, gatis e es-
paço de acolhimento para 
bovinos, o projeto prevê 
a construção de salas de 
cirurgia, internação, mater-
nidade, vacinação, banho 
e tosa. O prédio também 
contará com setores de 
administração, recepção, 
consultório e de eventos 
para feiras de adoção. “O 
projeto estrutural do Ce-
patas é muito bem pen-
sado para que os animais 
recebam todo o tratamento 
adequado no local. A unida-
de colaborará também com 
o trabalho realizado para 
o aumento da rotatividade 
do abrigo e para diminuir 
o número de cães e gatos 
abandonados”, explicou a 
secretária.

Além de revelar que a me-
lhoria atenderá uma antiga 

reivindicação de entidades 
de proteção animal, Isael 
ressaltou a importância do 
futuro aparelho público. 
“Nossa intenção é melhorar 
o acolhimento e a maneira 
como os animais abandona-
dos são tratados. Isso tam-
bém é um trabalho de saúde 
e prevenção. O Cepatas será 
um centro de serviços com 
todo o atendimento neces-
sário para que eles possam 
ser colocados para adoção.     
Além de castrações, tam-
bém trabalharemos com 
ações de conscientização 
da população para evitar 
novos abandonos”.

Segundo o Executivo, o 
próximo passo burocrá-
tico será a assinatura do 
contrato de serviço com 
a empresa vencedora do 
processo licitatório. 

Além da expectativa de 
início da obra, o Município 
preferiu não revelar o nome 
da terceirizada selecionada, 
já que sua contratação ain-
da não foi oficializada.

Alegando descontentamento com cenário político e motivos 
pessoais, Professor Danilo deixa Câmara e veterinário assume

Vereador de Cachoeira renuncia 
mandato em meio à crise política

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

O vereador Danilo Luiz 
da Silva, o Professor Danilo 
(PROS), surpreendeu os de-
mais colegas e moradores 
de Cachoeira Paulista na 
sessão de Câmara da última 
terça-feira. Ele protocolou 
a renúncia do seu manda-
to, em meio à série crise 
política, com processos de 
investigação no Legislativo 
e contra o prefeito Edson 
Mota (PL).

Segundo o presidente 
Dimas Barbosa (PTB), a jus-
tificativa de Danilo foi o 
desencanto com a política e 
de estar afetando sua vida 
pessoal e sua saúde. O su-
plente, Rodolpho Veterinário 
(PROS), deve ser empossado 
na próxima sessão de Câma-
ra, na terça-feira.

Professor de ensino médio, 
Danilo Luiz da Silva, 34 anos, 
era atuante na Câmara de 
Cachoeira como oposição 
ao atual governo de Edson 
Mota, que retornou à Prefei-
tura na última quinta-feira, 
após ficar afastado por trinta 
dias, acusado de fraudar 
contratação de um escritório 
de advocacia e participar de 
um esquema que teria frau-
dado o Município em R$ 33 
milhões.

O suplente de Professor 
Danilo, Rodolpho Borges de 
Souza Silva, 37 anos, é vete-
rinário, solteiro, e chegou a 
comemorar o novo cargo na 

Câmara. Ele foi procurado 
pela reportagem do Jornal 
Atos, mas anunciou que só 
irá pronunciar após sua 
posse, na terça-feira.

Fotos: Arquivo Atos

Agora ex-veraedor, Professor Danilo anunciou saída na quarta-feira


