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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Na primeira sessão ordi-
nária do ano, os vereadores 
de Guaratinguetá formaram 
as comissões permanentes 
para o próximo biênio na 
Câmara. Os parlamentares 
apresentaram indicações e 
requerimentos antes da vota-
ção que determinou as novas 
composições. Diferente do que 
aconteceu em 2017, quando 
as bancadas representadas na 
Casa chegaram a um acordo 
para formação das comissões, 
neste ano não houve consenso 
e os representantes foram co-
nhecidos através de votação.

As comissões têm autono-
mia para apresentar parece-
res favoráveis ou contrários 
a projetos de lei. Assim como 
acontece na Câmara dos De-
putados, os parlamentares de 
cada comissão têm prerroga-
tivas para analisar e barrar 
documentos antes dos demais 
vereadores. Pelo regimento 
interno da Câmara de Guara-
tinguetá, cada vereador pode 
participar de duas comissões, 
além da Comissão de Ética.

Algumas mudanças foram 
feitas nas novas composições. 
Maior bancada da Câmara, 

Câmara tem mudanças para definir 
comissões em Guará para dois anos
Maior bancada, MDB perde espaço na dança das cadeiras para confirmação de grupos permanentes

com 4 dos 11 vereadores, 
o MDB, antes presente em 
4 das 6 comissões perdeu 
espaço. Em Constituição, 
Justiça e Redação, a vaga do 
vereador João Pita (PSB) foi 
ocupada por Marcos Evan-
gelista (PSDB). Permanecem 

Pedro Sannini (PTB) e Márcio 
Almeida (PPS). Em Educação, 
Saúde, Esportes e Assistência 
Social, apenas o vereador Mar-
celo da Santa Casa (PSD) se 
manteve. Nei Carteiro (MDB) 
e Evangelista deram lugar a 
Luizão (PR) e João Pita.

O plenário da Câmara de Guaratinguetá, que definiu novas comissões permanentes; MDB em baixa perde força com troca de nomes
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A comissão de Transportes 
teve apenas uma troca, a de 
Márcio Almeida por Pedro 
Sannini. João Pita e Luizão 
permaneceram. A pasta de 
Legislação Participativa con-
tinua sendo dominada pelo 
MDB, mas com a troca de 

Tia Cleusa por Nei Carteiro. 
Seguem na comissão os vere-
adores Fabrício Dias e Décio 
Pereira. Já na Comissão de 
Ética, apenas Pita se mante-
ve. Nei Carteiro e Marcelo da 
Santa Casa foram substituídos 
por Márcio Almeida e Pedro 

Sannini. A única comissão que 
manteve os mesmos membros 
foi a de Economia e Finanças, 
com Fabrício Dias, Marcos 
Evangelista e Marcelo da 
Santa Casa.

“Destaco, principalmente, a 
questão a CCJ. Todos os proje-
tos passam pela Constituição, 
Justiça e Redação, onde são 
emitidos pareceres por essas 
comissões. Já aconteceu de 
termos pareceres desfavo-
ráveis, e a partir desse mo-
mento, passa a ser votado no 
plenário não o projeto, mas 
sim o parecer da comissão. 
Se o parecer for acatado, o 
projeto se dá por encerrado 
e arquivado", esclareceu o 
presidente da Casa, Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD).

Ordem do dia – As contas 
de 2013, referentes ao man-
dato do ex-prefeito Francisco 
Carlos (PSDB) serão vota-
das na próxima semana. A 
comissão que analisava o 
documento no fim de 2018 
era a de Economia e Finan-
ças, justamente a única que 
não sofreu alterações na sua 
composição. Seguindo o regi-
mento interno e a tramitação 
natural, a votação final das 
contas ocorrerá na sessão da 
próxima terça-feira.

Lucas Barbosa
Regional

Além de apontarem o aumen-
to de mortes violentas, dados 
divulgados pela secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
revelaram na última semana 
que a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba) 
obteve em 2018 uma redução 
considerável de casos de fur-
tos e roubos, em comparação 
com 2017. Mesmo mantendo 
o número de assassinatos do 
ano retrasado, Lorena foi o 
destaque positivo da região, 
após contabilizar uma queda 
de 32% em roubos e 23% em 
furtos.

De acordo com o levantamen-
to estadual, no ano passado a 
RMVale teve 338 vítimas de 
homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar) e 26 
de latrocínios (roubo seguido 
de morte). O montante de 364 
mortes violentas representou 
um aumento de 4% em relação 
ao de 2017, que foi de 350 
casos (329 homicídios dolosos 

Região fecha 2018 com aumento de mortes, 
mas tem queda no número de roubos e furtos

e 21 latrocínios).
Em contrapartida, os núme-

ros de roubos e furtos diminu-
íram. Enquanto o primeiro indi-
cador reduziu 16%, passando de 
9.987 para 8.304, o outro caiu 
9%, de 30.417 para 27.657.

Com 54 assassinatos, São 
José dos Campos foi a líder 
regional do “ranking da morte” 
em 2018. Na vice-liderança, 
aparece Taubaté com 41 víti-
mas fatais.

Guaratinguetá registrou qua-
renta homicídios dolosos no 
ano passado. O número repre-
sentou um aumento de 81% de 
mortes violentas em relação há 
2017, que foi de 24 (22 homi-
cídios dolosos e 2 latrocínios).

De acordo com a Polícia Civil 
de Guaratinguetá, a principal 
motivação dos assassinatos 
foi a disputa entre quadrilhas 
rivais de traficantes de drogas 
que atuam principalmente no 
Parque São Francisco e Santa 
Luzia.    

Por outro lado, a “Terra das 
Garças Brancas” obteve uma 
queda de 30% nos casos de 

roubo, passando de 475 para 
329. Os furtos caíram 14%, 
saindo de 1.146 para 985.

Lorena, em 2018, contabi-
lizou 30 mortes violentas (29 
homicídios dolosos e 1 latrocí-
nio), mesmo número de 2017, 
quando ocorreram 28 homi-
cídios dolosos e 2 latrocínios.

Segundo o major da Polícia 
Militar e coordenador opera-
cional do 23º BPMI (Batalhão 
da Polícia Militar do Interior), 
José Ronaldo de Andrade, as-
sim como em Guaratinguetá, a 
maioria dos homicídios em Lo-
rena tem relação com o tráfico 
de drogas. Em contrapartida, a 
“Terra das Palmeiras Imperiais” 
teve em 2018 o menor índice 
de roubos dos últimos seis 
anos.  No comparativo com 
2017, os casos reduziram em 
32%, passando de 461 para 
314.

No índice de roubos, o mu-
nicípio alcançou seu menor 
resultado desde 2001. Em 
comparação com 2017, as 
ocorrências diminuíram 23%, 
caindo de 1.031 para 787. 

“A considerável redução de 
roubos e furtos na região em 
2018, especialmente em Gua-
ratinguetá e Lorena, mostra 
que as forças de segurança 
estão tendo êxito em suas 
missões. Acreditamos que em 
2019 a população terá ainda 

Guará é a terceira cidade com mais mortes violentas no Vale; Lorena registra queda em crimes

Batalhão da PM em Cruzeiro; violência da região segue preocupando
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mais tranquilidade, já que 
no ano passado prendemos 
dezenas de criminosos que 
atuavam principalmente em 
Cruzeiro, Guará, Lorena e Po-
tim”, afirmou major Andrade, 
que destacou ainda a impor-
tância das ações de conscien-

tização realizadas pela PM nas 
escolas, que buscam afastar os 
jovens do mundo das drogas, 
principal estopim para assas-
sinatos na região.

Para o secretário de Se-
gurança Pública de Lorena, 
Norival de Souza, o fator que 
contribuiu para a queda dos 
indicadores no município foi 
o trabalho integrado desenvol-
vido pelas forças de segurança 
que atuam na cidade como 
a Guarda Civil Municipal, 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
Polícia Rodoviária Estadual, 
Polícia Rodoviária Federal e 
o Exército.    

“A forte presença das cor-
porações contribuiu para a 
inibição dos mais diversos 
tipos de crimes. Creio que a 
implantação da Guarda Civil 
Armada somou muito nesta 
luta diária das Polícias Civil e 
Militar no combate à crimina-
lidade. A redução dos índices 
demonstra que Lorena está 
colhendo frutos deste trabalho 
de cooperação”.

Assassinatos – As demais 
cidades da RMVale que regis-
traram mortes violentas em 
2018 foram Aparecida (8), 
Canas (2), Cachoeira Paulista 
(3), Campos do Jordão (4), 
Caçapava (13), Cruzeiro (19), 
Cunha (2), Potim (12), Jacareí 
(37), Pindamonhangaba (19), 
Queluz (1), Tremembé (7) e 
Roseira (2).
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Oposição impõe 
comissão para 
apurar saúde 
de Aparecida
Depois de diversas reclamações, grupo 
pede estudo sobre falhas no atendimento, 
e governistas tentam obstruir votação

Rafael Rodrigues
Aparecida

A primeira sessão legislativa de 
2019 em Aparecida foi marcada por 
uma queda de braço entre situação 
e oposição. O motivo foi a criação 
de uma Comissão de Estudos sobre 
a rede municipal de saúde, motivada 
pelo auto número de reclamações 
dos moradores.

A proposta, apresentada pelo ve-
reador Carlos Alexandre Rangel, o 
Xande (PSD), foi colocada em votação 
sob protestos dos vereadores que 
compõe a base aliada do governo.

Rangel avaliou que diante de tantas 
reclamações, sejam da Santa Casa, 
Pronto Socorro e até mesmo dos 
postos nos bairros, foi necessário 
criar esse grupo para estudar os 
principais problemas. “Essa comissão 
é porque recebemos muitas reclama-
ções na área de saúde, e no recesso 
nos reunimos com os vereadores e 
elaboramos esse requerimento. Ele 
foi aprovado e eu agradeço todos os 
vereadores, para que possamos fazer 
as visitas e elaborar um documento 
importante dentro do prazo”.

A criação passou por 5 votos a 4, 
mas não foi bem vista por parte dos 
parlamentares, como Francisco Egí-
dio Monteiro Vaz (MDB), que durante 
a sessão se mostrou preocupado 
com o texto apresentado. Opinião 
semelhante dos demais vereadores 
contrários à matéria, como Marcelo 
Marcondes (PV) e Adilson José de 
Lima Castro (MDB). Outro contrário 
a proposta foi o vereador, Waldir 
Siqueira da Silva (PR).

Apesar dos quatro votarem con-
tra a criação da comissão, eles fri-
saram não ser contra a melhoria da 
saúde na cidade, mas que estavam 
preocupados com a redação do 
projeto. “O voto contrário é porque 
votamos um texto que não ficou 
definido. Eu gostaria de saber quais 
eram as diretrizes da comissão, por 
isso sugeri que o texto voltasse para 
próxima sessão. Como os colegas 
não quiseram, eu não teria como 
votar algo no escuro, votar sem 
saber”, explicou o líder do Governo 
na Câmara, Marcelo Marcondes.

Em meio aos protestos da si-
tuação, o presidente da Câmara, 
Waldemir José Pedroso (DEM), 
resolveu colocar o texto em votação 
“Eu prefiro colocar e quem estiver 
favorável vota, quem não quiser 
votar que vote contra”, avaliou o 
parlamentar.

Comissão – A Comissão de Estudo 
será composta pela vereadora Ana 
Alice, como presidente, Carlos Ale-
xandre, relator e Maria Aparecida 
Nascimento Castro, como membro. 
O grupo terá noventa dias para 
identificar as causas que prejudi-
cam o atendimento das necessida-
des relacionadas à saúde. Além de 
identificação de problemas, o rela-
tório terá que apresentar soluções 
para os problemas apresentados.

A Prefeitura de Aparecida foi 
procurara para se posicionar sobre 
a criação da comissão, bem como 
responder sobre os problemas 
da saúde, mas até o fechamento 
dessa matéria não respondeu aos 
questionamentos.

Autor da proposta, Xande obra maior rigor sobre falhas na Saúde de Aparecida

Marcelo Marcondes, um dos votos contrários à proposta de Xande na Câmara
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Bastidores da Política

Vieira Filho

Guilherme Carvalho

Cavalo de Tróia
Para o desespero do vereador 

Elcinho Vieira (PV), seu nome virou 
alvo de chacota entre a classe ordeira 
e progressiva de Lorena, na última 
semana. O parlamentar publicou nas 
redes sociais um vídeo em que apa-

rece denunciando 
um cavalo que 
se alimentava em 
frente à Casa de 
Leis, que supos-
tamente pertencia 
ao prefeito Fábio 
Marcondes. Du-
rante seu “show”, 
Elcinho fez uma 

série de críticas ao prefeito, o acu-
sando de não ter competência para 
cuidar de seu próprio cavalo. Mas, 
o vídeo acabou tendo um efeito in-
verso ao esperado pelo vereador nas 
principais rodas políticas da cidade, 
onde afirmaram que a desastrosa 
ideia de Elcinho demonstrou o quan-
to ele está ultrapassado para continu-
ar exercendo a função de vereador. 
De acordo com os “entendedores” já 
que Elcinho não tem elementos sufi-
cientes para apontar erros da gestão 
de Marcondes, coube ao pobre do 
cavalo ter sua imagem usada para 
tentar denegrir o prefeito. Segundo o 
pessoal da Praça, há quem conseguiu 
ver mais que um cavalo no vídeo...

Começando com...
...o pé esquerdo As primeiras 

medidas de Felipe César (PV) à 
frente da presidência da Câmara de 
Pinda geraram polêmica na última 
semana. Em 1 de fevereiro, o chefe 
do Legislativo 
baixou um ato 
administrativo 
que proíbe a fi-
xação de carta-
zes no plenário 
e a utilização de 
tripés (suportes) 
para celulares, 
utilizados por 
populares para transmitirem as ses-
sões ao vivo. A atitude gerou uma 
“enxurrada” de críticas ao novo 
presidente. Além de profissionais de 
imprensa, o ato também desagradou 
diversos moradores que acompa-
nham as transmissões das sessões 
através de grupos no Facebook. 

Quando setembro vier...
A classe pensante de Pinda aguar-

da o mês de setembro – data limite 
para o alinhamento partidário, para 
analisar entre os postulantes ao cargo 
de prefeito quem de fato terá grupo 
para sustentar uma candidatura ma-
joritária. Por enquanto, falam-se que 
Rafael Goffi é um dos que mais está 
trabalhando a filiação de candidatos 
a vereador em seu partido – PSDB, 
seguido do pessoal do ex-prefeito 
Vito Ardito (leia-se Norbertinho), 
que já encontra dificuldades em ga-
rantir aos interessados em vaga na 
futura Câmara, que o ex-prefeito terá 
saúde eleitoral para concorrer. Outro 
grupo, que segundo os cientistas po-
líticos, não é oposição nem situação, 
é simplesmente o PT, tentam colocar 
o sindicalista Herivelton Vela como 
centro das atenções dos opostos, 
mas enfrenta resistência de alguns 
ociosos e meia dúzia de ‘viúvas’ dis-
poníveis no mercado eleitoral. Como 
dizia o profeta: “quem viver verá”...

E o vento levou...
Parece que ‘ventos migratórios’ 

esvaziaram o palanque do ex-pre-
feito de Guará, Junior Filippo, para 
a próxima temporada de caça aos 
votos. Pelo que se ouviu no Ponto 
Chique, o cafezinho mais politizado 
da terra de Frei Galvão, Celão já se 
declarou candidato a prefeito (até 
porque ninguém se lança vice, mas 
a prefeito), Márcio Almeida está 
à procura de um melhor lugar ao 
Sol, Marcelo da Santa Casa (leia-se 

Felipe César

Arilson Pereira por um holerite) está 
praticamente cantando na freguesia 
do Soliva.

Não convidem pra...
...mesma picanha – O agora 

secretário de Promoção Social de 
Guará, Arilson Pereira e o prefeitu-
rável Argus Ranieri, principalmente 
se o prefeito Marcus Soliva for o 
churrasqueiro!!!

Barba, cabelo e bigode
Enquanto a chamada oposição 

de Lorena se divide entre a ‘melhor 
oferta’ das cores e tendências, os 
governantes se unem num contexto 
da sucessão de Fabio Marcondes, 
com a possibilidade de formar um 
‘grupão’ e garantir não somente a 
Prefeitura como a maior número 
de cadeiras na futura Câmara. Até 
setembro deste ano o grupo deverá 
optar pelo partido que receberá as 
filiações dos postulantes ao Legis-
lativo, juntamente com dois ou três 
nomes para o processo seletivo a 
vice-prefeito (Galão Aquino, Luiz 
Fernando e Toto Bastos) e na janela 
eleitoral (abril de 2020), as filiações 
dos detentores de mandatos, ou seja, 
os vereadores que embarcarão juntos 
com Marietta Bartelega no ‘bonde’ 
da Fabinho.

Partindo pro sacrifício
Comenta-se abertamente em Sil-

veiras que a aposta de Edson Mota 
em 2020 para tentar resgatar o co-
mando local, digo, o domínio da Pre-
feitura, será ao 
que tudo indica o 
vereador Marco 
Aurélio, hoje no 
controle da opo-
sição na Câmara 
Municipal. Dis-
seram que eles 
estavam crentes 
que o prefeito 
Guilherme Car-
valho não fosse disputar a reeleição 
e que a disputa seria feito ‘tomar 
doce’ da mão de criança. Porém, 
por muita insistência da população 
ordeira da Terra do Ttropeiro, o ho-
mem liberou a equipe para formar o 
time para candidatura.

O mapa da mina
Circula entre os bem informados 

de Cruzeiro que o prefeito Thales Ga-
briel soube montar sua administração 
feito tabuleiro de xadrez, apostando 
nas ‘duas torres’ (Rodolfo Scamilla 
– no Planejamento e José Cleber nas 
Obras) para alavancar suas jogadas e 
diferenciar seu governo com o viés de 
recuperação. Observaram ainda que 
na retaguarda política, Thales soube 
aproveitar as melhores peças dispo-
níveis no mercado para viabilizar sua 
governabilidade.

Quem está fora...
...se convidar entra – Diante de 

toda costura que o prefeito Thales 
Gabriel fez na política cruzeirense, 
percebe-se que alguns líderes, ainda 
sem um cargo pra chamar de seu, 
permanecem às margens do governo 
municipal por falta de convite, ou 
seja, na base do “me convida que 
eu aceito”. Apesar de Cruzeiro cole-
cionar talentos e líderes políticos, há 
muitos que poderiam integrar ainda 
o time do prefeito, mas ponderam 
os cientistas do pedaço, que tem que 
sobrar ‘alguma coisa’ para formar 
a oposição. Perguntem ao Sergio 
Antonio!!!

A partilha
A Câmara de Guará retomou a 

temporada de sessões do ano com 
a escolha dos novos integrantes das 
comissões do Legislativo, com ên-
fase à predominância governista nas 
mais importantes. Coube à oposição 
a composição da comissão participa-
tiva – cuja a influência nas questões 

pertinentes do município é feito a 
‘soma de nada’. Ah! Parece que a 

única quebra de 
predominância 
governista foi 
na Comissão de 
Finanças e Or-
çamento, onde 
a sugestão de 
Marcio Almei-
da abriu espaço 
para Fabrício 

Aeronáutica, meio a contragosto 
até do presidente.

'Contra', mas a favor
O reajuste da inflação aos sub-

sídios dos servidores da Câmara 
de Guará, consequentemente dos 
vereadores também, rendeu contro-
vérsias na sessão desta quinta-feira. 
Embora os parlamentares Ney Car-
teiro e Décio Pereira se mostrarem 
eminentemente contrários aos 7% 
de acréscimo nos holerites, não fize-
ram nenhum esforço para impedir a 
aprovação, a não ser "bla-bla-bla", e 
nem assinaram nenhum documento 
de dispensa da grana que receberam 
a mais junto com os demais parla-
mentares...

Fogo cruzado
Com a abertura da temporada 

eleitoral no Comercial de Lorena 
– de escolha da nova diretoria – as 
atenções se voltam aos postulantes 
à presidência. Com três chapas con-
correndo – Felipe Milet e Wanderley 
Rapinho, Valéria Fortes e Ana Luiza 
Baptista, e Carlos Bezerra e Paulo 
Cesar Garbuio, a maioria dos asso-
ciados se divide entre o assédio da 
melhor proposta voltada a continui-
dade do desenvolvimento do Clube. 
Façam suas apostas...

Alegria de ‘uns’, tristeza...
...de muitos A política de aus-

teridade econômica do governador 
do Estado Agripino Doria em cima 
de alguns municípios, em especial 
os que receberam propostas de re-
cursos no final da gestão passada, 
comprometeu investimentos de 
vários prefeitos, entre eles Potim. 
A prefeita Erica Soler, que tinha 
anunciado pavimentação e obras de 
infraestrutura, tem recebido lamen-
to por parte da população e o ar de 
satisfação de seus opositores, bem 
no estilo de quanto pior melhor. Per-
guntem ao ex-vereador que pretende 
ser prefeito um dia!!!

Bingo! De novo...
Para quem apostou que a eleição 

do vereador Marcinho para presi-
dente da Câmara de Potim fosse uma 
coincidência da articulação do Ma-
theuzão – esposo da prefeita Erica, 
teve que dar a ‘mão à palmatória’, 
porque na mesma demonstração de 
força política, elegeu antecipada-
mente para o ano de 2020 e pelo 
mesmo placar – 10 votos a 1, o Ro-
gério Tigrão, do seu partido PCdoB. 
Parece que já teve articulador políti-
co aconselhando o vereador que se 
veste de ‘super herói’ a repensar sua 
candidatura a prefeito

Que dureza!!!
Enquanto o prefeito Ernaldo 

Marcondes administra sucessivas 
crises e fases negativas – hora com a 
população, hora com os empresário 
e quase sempre com os feirantes – na 
Terra da Padroeira, as duas correntes 
de oposição na cidade ganham corpo 
na movimentação eleitoral. Conta-se 
nas rodas que Celso Alves – que 
nem desceu do palanque da última 
eleição – articula o fortalecimento 
de seu grupo com novos aliados; Zé 
Louquinho – liberado pela Justiça 
para concorrer – trabalha os bas-
tidores de uma mega candidatura 
sem esclarecer aos eleitores se é 
para Jeffercy Chad concorrer ou ele 
mesmo...

Fabrício Dias
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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. 

1994 – Felipe Augusto dos Santos e Andresa Prado de Oliveira. Ele, 
nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido no dia 11 de maio 
de 1992, residente e domiciliado na Rua Sebastião dos Santos, 306, Vila 
Mariana, Aparecida/SP, filho de Jose Ernani dos Santos e Sonia Aparecida 
de Almeida. Ela, nacionalidade brasileira, manicure, solteira, nascida no dia 
23 de fevereiro de 1994, residente e domiciliado na Rua Minervina Rosa, 
152, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Tadeo Álvaro Galvão de Oliveira e 
Simone Gomes do Prado.
1995– Daniel Martins dos Santos e Elaine Cristina de Araújo. Ele, 
nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido no dia 16 de novembro 
de 1984, residente e domiciliado na Rua Armando Sales, 134, Sta. Terezinha, 
Aparecida/SP, filho de Vicente Edezio dos Santos e Teresinha Ribeiro Martins 
dos Santos. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, divorciada, nascida no 
dia 01 de março de 1980, residente e domiciliado na Rua Armando Sales, 
134, Sta. Terezinha, Aparecida/SP, filha de Jose Ribeiro de Araujo e Neyr 
Maria de Oliveira Araujo.
1996 – Geraldo Marcelino Filho e Tânia Magali Tiritili. Ele, nacionalidade 
brasileira, motorista, divorciado, nascido no dia 07 de janeiro de 1950, 
residente e domiciliado na Rua Leopoldo Macedo, 244, Ponte Alta, Aparecida/
SP, filho de Geraldo Marcelino e Maria Ana da Silva. Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 15 de dezembro de 1971, residente 
e domiciliado na Rua Leopoldo Macedo, 244, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha 
de Derci Tiritili e Maria Jose de Souza.
1997 – Giovanny Felipe Augusto dos Santos e Andresa Prado de Oliveira. 
Ele, nacionalidade brasileira, planejador de manutenção, solteiro, nascido 
no dia 09 de junho de 1986, residente e domiciliado na Av. Juvenal Arantes, 
489, Jd.Paraiba, Aparecida/SP, filho de Paulo Antunes do Amaral e Maria 
de Lourdes Pereira Amaral. Ela, nacionalidade brasileira, dentista, solteira, 
nascida no dia 04 de setembro de 1991, residente e domiciliado na Av. Juvenal 
Arantes, 489, Jd. Paraiba, Aparecida/SP, filha de Anésio Justo da Rocha e 
Rita de Cassia Barbosa da Rocha.
1998 – Luís Guilherme da Silva Azevedo e Marilucy Maria de Oliveira 
Salgado. Ele, nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido no dia 24 
de julho de 1995, residente e domiciliado na Rua Negro Reis, 229, casa 01, 
Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de José Luis dos Santos Azevedo e Sônia 
Aparecida da Silva Azevedo. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida no dia 18 de maio de 1998, residente e domiciliado na Rua Negro 
Reis, 229, casa 01, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Mario Cesar Salgado 
e Luci Mary Cardoso de Oliveira Rocha.
1999 – Gilberto Moreira Gomes e Alessandra Paula Barbosa dos Reis 
Oliveira. Ele, nacionalidade brasileira, porteiro, solteiro, nascido no dia 07 
de dezembro de 1985, residente e domiciliado na Rua Aristides de Andrade, 
407, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Mateus Gomes e Sueli Aparecida 
Moreira Gomes. Ela, nacionalidade brasileira, bordadeira, solteira, nascida 
no dia 21 de novembro de 1989, residente e domiciliado na Rua Aristides 
de Andrade, 427, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Ivael dos Reis Oliveira 
e Teresa Aparecida Barbosa.
2000 – Carlos Augusto de Castro Freitas e Fabiana Cristina Corrêa 
Rodrigues. Ele, nacionalidade brasileira, militar, solteiro, nascido no dia 05 
de janeiro de 1993, residente e domiciliado na Av. Padroeira do Brasil, 661, 
Aroeira, Aparecida/SP, filho de Claudio Moreira de Freitas e Elenir Aparecida 
de Castro Freitas. Ela, nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida 
no dia 13 de fevereiro de 1995, residente e domiciliado na Rua Maria Amelia 
Barreto, 32, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Rogerio Dinizete Rodrigues e 
Ivanilza Corrêa Rodrigues.

Editais de Proclamas — APARECIDA  PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2018 PROC. Nº 723/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de uso nos cursos de corte e costura, artesanato e pintura
em tecido, oferecidos gratuitamente pelo Fundo Social de Solidariedade às pessoas de 
situação de vulnerabilidade social, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ALVES & CABRAL LTDA - EPP CNPJ: 06.241.041/0001-56
VENCEDORA DOS ITENS: 70, 83.
VALOR TOTAL: R$ 1.385,00 (um mil trezentos oitenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2018 PROC. Nº 727/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de água mineral galão de 20 litros, fardos de água mineral,
copos de água mineral e vasilhame para garrafão de água mineral, para diversas secretarias,
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência –
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CNPJ: 18.816.721/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04.
VALOR TOTAL: R$ 65.835,00 (sessenta e cinco mil oitocentos trinta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2018 PROC. Nº 723/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de uso nos cursos de corte e costura, artesanato e pintura
em tecido, oferecidos gratuitamente pelo Fundo Social de Solidariedade às pessoas de 
situação de vulnerabilidade social, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CARVALHO & VILLELA LTDA ME CNPJ: 69.298.404/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 02, 07, 09, 16, 19, 21, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 
48, 56, 57, 58, 61, 65, 66, 69, 76, 77, 78, 80.
VALOR TOTAL: R$ 8.120,45 (oito mil cento e vinte reais quarenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo nº 764/19GPRO – TP nº 08/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 05.326.068/0001-89
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato 
por mais 30 (trinta) dias a partir de 02/02/2019, em virtude da adaptação de projeto, 
realizando-se a correção da geometria de canteiro; 
Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 02/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Processo nº 30/19GPRO – PP nº 02/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA
CNPJ: 02.971.616/0001-35
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12 
(doze) meses a partir de 31/01/2019, conforme estabelecido na cláusula 2.3 do contrato 
original nº 03/2017 e no artigo 57 da Lei nº 8666/93;
Cláusula Segunda – De acordo com a cláusula 2.4 do contrato original, fica reajustado o 
valor global, pela variação do Índice Geral de Preços – IGPM, no percentual de 7,5521% 
(sete inteiros e cinco mil quinhentos e vinte e um décimos de milésimo por cento), 
perfazendo o montante de R$ 356.819,24 (trezentos cinquenta e seis mil oitocentos e 
dezenove reais vinte e quatro centavos), observando o interregno mínimo de 12 (doze) 
meses contados a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;
Cláusula Terceira – A cláusula 4.1.3 do contrato nº 03/17 passa a vigorar com a
seguinte redação: “4.1.3 – O valor global estimado deste termo contratual é de R$ 
5.081.562,64 (cinco milhões oitenta e um mil quinhentos sessenta e dois reais sessenta e 
quatro centavos), o qual será pago, em parcelas mensais, em razão da execução do serviço
(quilômetro rodado);
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Decisão:

PREGÃO PRESENCIAL n°. 111/2018 – Proc. nº. 42/18
O Município de Lorena-SP torna público a decisão do PREGÃO PRESENCIAL n° 111/2018, 
cujo objeto é a Aquisição de Relógio Ponto Eletrônico Biométrico para Controle de Registro 
de Frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, serviços 
gerais, treinamento e suporte técnico. O pregoeiro e Equipe de Apoio comunicam que o 
recurso apresentado pela empresa DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, 
contra a empresa VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, foi 
conhecido, e acolhido em partes. A comissão de licitação realizou uma diligência conforme 
solicitado no Parecer Juridico nº 107/2019, e decide INABBILITAR a empresa VELTI 
TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME. O pregoeiro juntamente 
com a comissão de Licitação e apoio técnico, declaram a empresa DIMEP COMÉRCIO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA vencedora do certame com o valor global da proposta de 
R$ 138.877,72 (Cento e trinta e oito mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta e dois 
centavos), conforme constado em ata de sessão pública do dia 21/01/2019. Fica marcado 
para o dia 15 de fevereiro de 2019 ás 14:00 hrs, a abertura do envelope de HABILITAÇÃO 
da empresa DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. 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
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018 – PROC. 701/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Chamada Pública acima referido, cujo objeto é a Aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas:
EMPRESA: COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS VALE DO PARAÍBA COOPERVALE
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CNPJ: 19.698.031/0001-96
Valor total de: R$ 144.041,46 (cento quarenta e quatro mil quarenta e um reais e quarenta 
e seis centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 – PROC. 26/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de hidrojato, autovácuo e vac-all com motorista e de microfilmagem 
e televisionamento de tubulação com operador, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as 
empresas:
EMPRESA: T.N.P. SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.745.888/0001-42
Valor total de: R$ 258.000,00 (duzentos cinquenta e oito mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 – PROC. 29/2019
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 pão francês, margarina 
e leite Tipo C, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: RA OLIVEIRA DE SOUZA ME CNPJ: 21.111.120/0001-36
Valor total de: R$ 52.267,50 (cinquenta e dois mil duzentos sessenta e sete reais e cinquenta
centavos)
EMPRESA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Valor total de: R$ 10.710,00 (dez mil setecentos e dez reais)
EMPRESA: DR MARTINEZ ME CNPJ: 10.943.315/0001-26
Valor total de: R$ 38.070,00 (trinta e oito mil duzentos e setenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019 – PROC. 24/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Tomada de Preço acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada em serviços de Engenharia Civil, para a construção de sanitários para 
taxistas, localizado na Praça Dr. Arnolfo de Azevedo, definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: ALFI SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 18.936.968/0001-90
Valor total de: R$ 10.911,90 (dez mil novecentos e onze reais e noventa centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Itens do Processo Licitatório

Chamada Pública nº. 01/2018 – Processo nº. 701/2018
O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO do item 05, tendo em vista que 
registrados em atas juntadas aos autos, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, que tem por objeto a Aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os autos do processo permanecem à 
disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala 
de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP
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Piquete, 06 de fevereiro de 2019 – A 
equipe de leituristas da Águas Piquete, 
empresa responsável pelo saneamento 
básico no município, realiza mensalmen-
te a leitura dos hidrômetros (equipamento 
que faz a aferição de consumo) e a emis-
são das faturas de água. Por se tratar de 
um documento, é muito importante que 
os moradores consigam entender cada 
um dos campos que estão discriminados 
no boleto que será pago.

A matrícula, as características micro-
biológicas da água e a apresentação dos 
valores cobrados são alguns dos itens 
apresentados. Abaixo, confira o detalha-
mento de todos os campos inseridos na 
conta de água:

1. Número da conta: Identificação 
automática do sistema da Águas Piquete;

2. Referência: Mês e ano que a 
conta se refere; 

3. Data de vencimento: Prazo para 

Leitura correta da conta de água 
auxilia no controle de gastos 
Entenda a fatura que é emitida pela Águas Piquete

a realização do pagamento da fatura;
4. Total a pagar: Valor em reais da 

fatura do mês; 
5. Nome e endereço: Dados do 

cliente;
6. Dados da ligação: Explicação de 

quais serviços estão sendo cobrados; 
7. Economia: Tipo de tarifa na qual 

o cliente está enquadrado;
8. Hidrômetro: Número de identifi-

cação do relógio de água;
9. Categoria: Identificação do imó-

vel - residencial, comércio ou indústria;
10. Matrícula: Número de registro do 

cliente;
11. Qualidade da água: Informações 

sobre as características da água;
12. Histórico de consumo: Registro 

histórico de consumo dos últimos seis 
meses;

13. Discriminação dos serviços: 
Descrição dos serviços realizados no 
mês correspondente à fatura e

14. Mensagem: Campo disponível 
para eventuais mensagens ao consu-
midor.

Quando o cliente entende os itens des-
critos, é possível monitorar o consumo, 
buscar práticas de usos mais susten-
táveis do recurso, identificar possíveis 
vazamentos e evitar o desperdício, 
gerando economia financeira.

A Águas Piquete ressalta que, por 
ser considerado um comprovante de 
endereço, é de extrema importância 
que o cliente mantenha seu cadastro 
atualizado. Caso necessário, o munícipe 
pode dirigir-se até o escritório comercial, 
localizado na Rua Coronel José Mariano, 
42 – Centro, portando os documentos 
pessoais.

Contribuintes 
de Ubatuba têm 
últimos dias de 
isenção do IPTU

Da Redação
Ubatuba

O prazo para o pagamento do IPTU (Impos-
to Predial e Territorial Urbano) de Ubatuba 
com descontos entre 10% e 20% termina 
nesta segunda-feira. Assim como Cruzeiro, 
Lorena, Guaratinguetá, Potim e Pindamo-
nhangaba, a Prefeitura oferece a isenção 
para facilitar a arrecadação.

O morador de Ubatuba terá direito aos 
descontos progressivos apenas mediante ao 
pagamento em cota única e deve atualizar 
o boleto através do Portal de Serviços da 
Prefeitura, no site do governo, o ubatuba.
sp.gov.br ou pessoalmente no Fácil – Posto 
de Atendimento ao Cidadão, localizado a rua 
Dona Maria Alves, número 865, no Centro 
ou no Espaço Cidadão localizado a rua Oscar 
Rossin, número 10 no bairro Maranduba, 
das 9h às 16h. 

Quem optar pelo pagamento parcelado, 
sem desconto poderá parcelar em até onze 
vezes com vencimentos entre 10 de fevereiro 
e 10 de dezembro.

O pagamento pode ser efetuado nos cai-
xas eletrônicos ou pelo internet banking do 
Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica 
Federal, Itaú, Santander ou em seus corres-
pondentes bancários, como as casas lotéricas. 
Já o pagamento na boca de caixa só é possível 
para as agências da Caixa Econômica Federal.

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

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!


