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Marcondes questiona votação na 
Câmara e veta projeto dos taxistas
Fradique garante legalidade dos votos e altera no regimento; subsídios podem sofrer reajustes em Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

Além de questionar a le-
galidade de uma votação de 
projetos realizada na Câmara, 
na última semana, a Prefei-
tura de Lorena deve vetar 
uma proposta aprovada que 
altera o tempo de fabricação 
dos carros de taxistas. O 
Legislativo negou possíveis 
irregularidades nos trâmites 
e garantiu inovações como o 
voto eletrônico e abstenções.

A forma em que foram 
votados sete projetos, sendo 
cinco de autoria do Execu-
tivo, um da mesa diretora e 
outro dos vereadores Fabio 
Longuinho (PSC) e Walde-
milson da Silva, o Tão (PL) 
causou o questionamento do 
jurídico da Prefeitura. Como 
justificativa, a irregularidade 
de serem aprovados em bloco 
e sem discussão por duas 
vezes em regime de urgência 
especial.

De acordo com o secretário 
de Negócios Jurídicos, Adria-
no Aurélio dos Santos, foram 
votados em regime de urgên-
cia, cinco projetos do prefeito 
Fábio Marcondes (sem parti-
do) na sessão do último dia 
17. Prevendo o Carnaval, a 

Câmara antecipou a sessão 
do dia 24 para o dia 19. O 
que não era esperado é que 
quatro destas propostas se-
riam votadas novamente em 
regime de urgência. “Eles de-
veriam ter entrado na Ordem 
do Dia e votado em segunda 
discussão, mas colocaram 
em regime de urgência e 
incluíram no mesmo reque-
rimento o projeto 8 que é o 
do táxi que aumenta para dez 
anos a vida útil dos carros”, 
explicou Santos. “E o projeto 
da mesa que regulamenta a 
votação eletrônica e abre es-
paço para ter uma alteração 
no subsídios dos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores 
até antes da eleição”.

O secretário salientou ain-
da que por não constar essa 
possibilidade (regime de 
urgência para votação em 
segunda discussão) no Regi-
mento Interno, a Prefeitura 
enviou um ofício à Câmara 
informando a irregularidade.

Em nota, o presidente da 
Casa, Maurinho Fradique 
(MDB), explicou que houve 
discussões distintas. “Os refe-
ridos projetos foram votados 
primeiramente na sessão de 
segunda-feira 17/02/2020, 
e, logicamente, em segunda 
discussão na sessão ocorrida 

na quarta-feira 19/02/2020, 
não havendo que se falar em 
duas primeiras discussões”.

Veto – A proposta, que 
altera a lei dos taxistas, au-
mentando o tempo de fabri-
cação de cinco para dez anos, 
será vetada por Marcondes. 
O Jurídico alegou incons-
titucionalidade por ser um 
serviço público de compe-
tência exclusiva do Poder 
Executivo e pela garantia de 
conforto e segurança para a 
população que optar por esse 
serviço particular. “Quando 
aprovamos a lei do Uber, eles 
exigiram que fossem carros 
de cinco anos. Como que o 
Uber vai ser cinco anos e o 
táxi dez anos? Fere também 
o princípio da isonomia, têm 
que ter situações iguais”, 
frisou.

Segundo Santos, o projeto 
de resolução da mesa dire-
tora regulamenta a votação 
por painel eletrônico, abre a 
possibilidade dos parlamen-
tares se absterem de votações 
e a possibilidade alterarem os 
subsídios do prefeito, vice-
-prefeito e vereadores antes 
das eleições. Anteriormente, 
o reajuste poderia ser reali-
zado apenas um ano antes 
das eleições para a próxima 
legislatura. “São projetos de 

O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, com os vereadores Maurinho Fradique e Marquinhos da Colchoaria

competência exclusiva do Le-
gislativo, o prefeito não pode 
encaminhar um projeto para 
aumentar o salário dele”.

Mudança – O atual secre-
tário de Negócios Jurídicos, 
Adriano Aurélio dos Santos 
acumulou a secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inova-

ção, após Gustavo Rodrigues 
pedir demissão na última 
sexta-feira por motivos pes-
soais. A pasta conta com ser-
viços como o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhor), 
Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) e a Univesp (Uni-
versidade Virtual do Estado 

de São Paulo).
Como uma das primeiras 

ações está a aquisição de 
R$ 50 mil para equipar o 
ecoponto Eco Makerspace e 
aprofundar os estudos para 
atrair novas empresas e ge-
rar empregos com a doação 
de áreas, mediante processo 
licitatório.

Foto: Rafaela Lourenço

Com menos passageiros, Oceano aguarda 
aprovação de reajuste da tarifa em Guará
Pedido feito em 2019 é reiterado por empresa e passagem de R$ 4,10 pode ser reajustada para R$ 4,26

Leandro Oliveira
Guaratinguetá 

A empresa Rodoviário Oce-
ano aguarda uma posição da 
Prefeitura de Guaratinguetá 
sobre o pedido de reajuste no 
valor da tarifa do transporte 
público municipal. Com o pre-
ço da passagem em R$ 4,10, 
a concessionária tenta um 
novo reajuste para R$ 4,26, 
com a justificativa do número 
decrescente de usuários do 
serviço.

Eram esperados 385 mil 
passageiros por mês, segundo 
análises projetadas no ano 
passado pela Prefeitura, mas 
de acordo com a Oceano, são 
trezentos mil usuários a me-
nos. Sem atingir a expectativa 
de arrecadação com a tarifa e 
com preços de insumos eleva-
dos, a empresa não vê outra 
alternativa a não ser o reajus-
te do preço da passagem.

“Está dando quase noventa 
mil passageiros (a menos) por 
mês. É um grande impacto 

na (linha) urbana, que já está 
sendo comunicado ao prefeito 
e às autoridades para saber 
como vamos fazer com esse 
estudo (elaborado no ano pas-
sado que projetou o número 
médio de passageiros por 
mês”, contou a proprietária 
da empresa Oceano, Edna 
Abdalla.

Questionada sobre novos 
pedidos de reajuste, a em-
presária destacou que a todo 
momento a empresa pleiteia o 
equilíbrio do contrato. “Inclu-
sive os R$ 4,26 que foi pedido 
de cumprimento do contrato, 
nem a Justiça de Guará me 
deu, estou subindo para o Tri-
bunal. Não era nem reajuste, 
era data-base de agosto de 
2018, que não foi corrigido 
à época da licitação, apesar 
da empresa ter questionado. 
Mesmo assim, não teve cor-
reção, senão teria alteração 
dos R$ 4,10”, concluiu Edna, 
que afirmou que vai continuar 
buscando o reajuste.

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB), 

confirmou que a Prefeitura 
analisa um pedido de reajuste 
da empresa, para aumentar 
a tarifa para R$ 4,26. O pe-
dido foi feito ano passado 
e reiterado. Com a baixa do 
número de passageiros, o 
prefeito confirmou que é pre-
ciso arrumar um meio termo 
para equilibrar os serviços e 
o valor da tarifa.

“A empresa sempre encami-
nha pedido de reavaliação da 
planilha tarifária, alegando a 
queda do volume de passagei-
ros transportados. Essa é uma 
análise que a TUG (Transporte 
Urbano de Guaratinguetá) 
tem que fazer e passar para 
aprovação ou não”, afirmou. 
“Eles reivindicam um reajuste 
de R$ 4,26, que não foi aten-
dido. Apesar de ter sido um 
período normal de reajuste, 
em agosto não tínhamos o 
contrato assinado. Infelizmen-
te a empresa não teve esse 
um ano completo”, explicou 
Soliva.

O pedido continua sob aná-
lise da Prefeitura, que estuda 
a legalidade do reajuste. O 
Executivo justificou a negati-
va do ano passado à empresa 
destacando que o novo con-
trato teve início em outubro 
e “não seria legal” conceder 
um novo aumento, sendo que 
o acordo ainda não completou 
um ano de vigência.

Foto: Letícia Noda

Embarque em ônibus do TUG; empresa Oceano aguarda decisão sobre aumento de tarifa para R$ 4,26
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Ubatuba retomou a distribuição de 
vacina antirrábica gratuita para a pre-
venção de raiva em gatos e cachorros. 
Para efetuar a vacinação, o proprie-
tário pode apresentar o registro de 
imunização. Caso não possua será 
fornecido ao final do atendimento.

A raiva é uma doença infecciosa 
viral, que pode atingir animais e seres 
humanos. Ela se caracteriza como uma 
encefalite (inflamação do encéfalo 
e da coluna vertebral) progressiva 
aguda e mortal. A transmissão pode 
acontecer por meio de saliva, mordi-
das, arranhões e lambidas de animais 
infectados.

De acordo com a Vigilância em 
Saúde Ubatuba, em 2019 o Ministério 
da Saúde suspendeu a realização de 
campanha antirrábica urbana e não 
há previsão de retomada da mesma. A 

vacina será aplicada todas as quintas-
-feiras das 13h30 às 16h. As pessoas 
que desejam vacinar seus animais 
devem comparecer ao CRA (Centro de 
Referência Animal), que fica à avenida 
Pacaembu, nº 101, no Estufa 1.

Alerta – Apesar da sua mortalida-
de de quase 100%, a transmissão 
de animais para humanos pode ser 
eliminada com a vacinação, disponi-
bilização de soro antirrábico humano, 
realização de bloqueios de foco, entre 
outras medidas de saúde pública.

Causadas pelo vírus da raiva, a 
morte de três capivaras no Parque 
Estadual da Ilha Anchieta no início 
de fevereiro levou o departamento 
de Vigilância de Saúde de Ubatuba a 
emitir um alerta no último dia 19 para 
que os turistas evitem contato com 
animais silvestres no local. Temendo 
que a doença faça vítimas humanas, 
o Estado adotou um plano de ações 
preventivas no espaço público.

Da Redação
Ubatuba

Ubatuba retoma vacinação 
antirrábica para animais

Marcus Soliva

Bastidores da Política

Câmara de Lorena – Os vere-
adores, que influenciados por dois 
ou três opositores, podem contri-
buir para o retrocesso da cidade. 
Após anos aguardando resposta 
do Legislativo para aprovar o es-
tacionamento rotativo (zona azul) 
na região central – só ocorreu no 
ano passado – um dos parlamen-
tares, possivelmente por interesses 
políticos, articula quórum para 
revogar a lei, depois que a Prefei-
tura abriu licitação para implantar 
o sistema. 

Aparecida – A Dina Moraes, 
que mesmo enfrentando dificul-
dades e problemas f inanceiros 
– herança dos governos passados 
– avançou no foco da fiscaliza-
ção consciente, revendo a rede 
hoteleira da cidade. O ponto alto 
e nobre da gestora foi avisar pre-
viamente os empresários do ramo 
que muitos estabelecimentos que 
não se encontram com os respec-
tíveis alvarás de funcionamentos 
poderão ser lacrados numa se-
gunda blitz.

Dina Moraes

Isael Domingues

Samba-enredo
Comentários da Praça Conselhei-

ro dão conta que umas das escolas 
de samba de Guará quase perdeu 
a hora de entrada na Avenida do 
Samba neste Carnaval, à espera do 
dinheiro que um dos prefeituráveis 
ficou de trazer para bancar o desfile. 
Segundo a patuleia, a desculpa pelo 
calote foi que faltou um carimbo da 
agremiação no ofício para que o de-
putado liberasse a grana. Quem sabe 
a experiência não inspire o próximo 
samba-enredo: “candidato que dá o 
cano nunca ganha pra prefeito...”!!!   

Pisando em ovos
Rola pelas esquinas de Potim que 

o vereador João Luiz pretende esca-
par pela ‘janela eleitoral’ do PSDB 
para outro partido, evitando perder a 
legenda de candidato ou ser forçado 
a encarar as eleições pedindo votos 
para a reeleição da prefeita Erica 
Soler. Perguntem ao Mateuzão!!!

Vítima do sistema
Após herdar a cadeira de prefeita 

de Aparecida – por obra e graça da 
Justiça – acompanhado por uma 
série de problemas e dívidas, Dina 

Moraes pode 
surpreender o 
mercado po -
l í t ico com o 
anúncio de sua 
possível candi-
datura à reelei-
ção. Segundo 
os mais próxi-
mos, já que ela 

enfrentou ‘cobras e lagartos’ para 
administrar a fase mais crítica da 
cidade, nada mais justo aproveitar 
bom momento que vive com a po-
pulação e batalhar por novo mandato 
onde poderá fazer o melhor.

Vira-casaca
Corre na boca pequena de Ca-

choeira que o prefeito Edson Mota 
pode mudar seu apoio para sucessão, 
caso Torrada ‘passe do ponto no 
forno’. Disseram que em conversa 
afinada com o ex-padrinho Aloísio 
Vieira, o resultado de uma pesquisa 
pós ‘janela eleitoral’ poderá mudar 
o alinhamento dos grupos...

Contas rejeitadas
Circula entre os bem informados 

de Cachoeira que tem vereador espe-
rando o Papai Noel fora da tempo-
rada neste final de semana. Motivo: 
na sessão da próxima terça-feira, a 
Câmara Municipal estará discutindo 
e votando as contas rejeitadas pelo 
Tribunal do prefeito Edson Mota 
referente ao exercício de 2017.

Rádio Peão
Pelas redes sociais Cachoeira 

toma conhecimento que o grupo 
de Aloísio Vieira reuniu algumas 
figuras conhecidas da política local, 
esta semana, para articular candida-
turas à futura Câmara e deixar claro 
que, com o pai (Aloísio), ou com o 
filho (Luciano) o grupo disputará a 
Prefeitura.

Aviso aos navegantes
Tem gente em Lorena querendo 

‘desenhar’ para o candidato Sylvio 
Ballerini (PSDB) que quem precisa 

de votos no cen-
tro e na periferia 
da cidade para 
disputar a eleição 
é ele. O desafio 
é: não dar carona 
à rejeição alheia, 
para evitar perder 
o eleitorado por 
conta do pessoal 

que está subindo em seu palanque, 
como nas eleições passadas...

Peneira
Há menos de 300 dias para o final 

da atual Legislatura e os cientistas 
políticos de Lorena acreditam que 
entre a nova safra de lideranças 
políticas com mandato, Mauri-
nho Fradique foi quem rompeu a 
mediocridade. Os fatos: foi eleito 
presidente da Câmara por unanimi-
dade um ano antes de assumir; no 
exercício do cargo – bem diferente 
do antecessor – se viabilizou pelos 
bairros da cidade e conseguiu a 
indicação como o melhor vice para 
o Ballerini – num processo seletivo 
que rolou na descarga o Tanga Frou-
xa, o Eucalipto, o Senador e outros 
nomes extra-Legislativo...

A fila anda
Após ser dispensado pelo conse-

lho político de Marietta Bartelega, o 
MDB de Lorena foi parar no palan-
que do concorrente Sylvio Ballerini, 
significando mais tempo de rádio 
e principalmente aporte financeiro 
para campanha. O difícil, de acordo 
com ‘os caguetas’ do estafe do pro-
fessor, não foi convencer a filiação 
do vice Mauro Fradique, mas arru-
mar 34 nomes para vereador, dos 
quais 10 tem de ser mulheres.  

Acesso livre
Com a desistência do prefeito 

Marcus Soliva de ingressar no 
PSDB, sobrou aos tucanos de Guará 
a opção voltar esquentar a aliança 

com o MDB. Ao 
que tudo indica, 
o plano ‘conge-
lado’ de acer-
tar Dr. Marcelo 
Meireles como 
vice de Argus 
Ranieri saiu do 
freezer. Para a 
especulação po-

lítica, esta é a diferença para os 
tucanos entre o ‘ostracismo e o mi-
nuto de fama’ em poder desfilar na 
passarela eleitoral, já que o partido 
não tem um nome de destaque como 
uma candidatura majoritária estilo 
‘puro-sangue’...

Alívio
Com Marcus Soliva desistindo 

de sua filiação no PSDB, não foram 
só os tucanos tradicionais de Guará 
– que resistiam seu nome do partido 
– que respiraram 
aliviados, mui-
tos parceiros do 
prefeito e elei-
tores de primei-
ra hora também. 
Disseram que o 
único que ain-
da insiste neste 
constrangimento 
de forçar a barra de Soliva para en-
trar no partido de Doria é um de seus 
secretários, que por sinal nem vota 
na cidade. Perguntem ao Rodrigo 
Muassab!!! 

Big Brother
Com investimento estimado em 

R$ 6 milhões, o governo de Thales 
Gabriel pretende transformar as ruas 
de Cruzeiro num verdadeiro Big 
Brother versão local. Para reduzir 

a violência e garantir a segurança 
da população, o projeto prevê a 
instalação de 40 câmeras de mo-
nitoramento em conexão com COI 
– Centro de Operações Especiais. 
Ironizaram que até a oposição será 
vigiada a partir de agora.

Expectativas
Com ‘cenário de guerra’ a Câ-

mara de Pinda deve deliberar na 
sessão desta segunda-feira a saúde 
eleitoral do prefeito Isael Do-
mingues, sob 
acusação de 
improbidade 
n a  l o c a ç ã o 
dos veículos 
para ativida-
de delegada. 
Em pauta no 
Legislativo a 
a b e r t u r a  d e 
uma Comissão Processante por 
obra e graça da dupla Ronaldo 
Pipas e Renato Cebola (ambos 
do PL).

Fiéis da balança
Com amplo domínio do re-

gimento da Câmara de Pinda, 
o presidente Felipe Cesar está 
jogando ‘água fria’ nos ânimos 
dos vereadores, convocando dois 
suplentes para votação na decisão 
sobre o prosseguimento ou não da 
processante contra o Executivo. 
Rubens Souza (PV) e Everton 
Chinaqui estão sendo vistos pela 
população como os fiéis da balança 
para o ‘tapetão’, ou mais um sepul-
tamento de mais uma tempestade 
patrocinada pela oposição!!!

E por falar em...
...cassação – os críticos do 

Mercadão de Pinda acreditam 
que num even-
tual processo 
de cassação do 
vereador Ro-
naldo Pipas, o 
plenário conta 
com 8  votos 
para transfor-
mar o par la -
mentar em ex, 
ainda que tenham de convocar os 
suplentes de direito. Perguntem ao 
Magrão!!!

Mais um no retrovisor 
Com o apoio do influente de-

putado estadual Campos Machado 
(PTB), o popular Tato Rodrigues 
(PTB) anunciou na última semana 
sua pré-candidatura a prefeito de 
Ubatuba. A notícia movimentou o 
mercado político municipal com 
reflexo no palanque do prefeito 
Délcio Sato (PSD), que ganhou 
mais um concorrente indigesto na 
disputa pelo comando da Prefei-
tura em 2021. Aumentando ainda 
mais dos governistas, corre pelos 
comitês eleitorais que o PTB local, 
respaldado por Campos Machado, 
se movimenta para formar um “time 
de peso” de pré-candidatos a vere-
adores, já pensando na formação 
de uma base governista para Tato.

Campo minado
Parece que o pre-

feito Thales Gabriel 
(agora PSD) está con-
victo de que vai en-
frentar na batalha de 
sua reeleição, além da 
candidatura de Juarez 
Juvêncio, pelo menos 
outras duas. Mesmo 
surfando com um bom 
índice de aprovação de seu governo, Gabriel sabe que o caminho para 
consolidar seu segundo mandato em Cruzeiro será um ‘campo minado’ 
pelo ‘trabalhos’ de fakes e construtores de mentiras. Durante entrevista 
no programa Atos no Rádio, Thales adiantou que pretende trabalhar 
com uma constelação de partidos como PSD, PSDB, DEM, PL, PSL 
e PSB para comportar todos seu apoiadores e candidatos à Câmara.

Sylvio Ballerini

Marcelo Meirelles

Ronaldo Pipas

Foto: Arquivo Atos

Campanha de vacinação antirrábica gratuita é retomada pela Prefeitura de Ubatuba

Três pessoas se passaram por 
clientes para assaltar a unidade 
dos Correios do Centro de Pinda-
monhangaba, ao lado da igreja 
São José, na tarde da última quin-
ta-feira. Segundo a Policia Militar, 
o crime foi anunciado durante o 
atendimento. Ninguém ficou feri-
do na ação.

Os bandidos fugiram e levaram 
uma pequena quantia em dinheiro 
(não informada). De acordo com a 
PM, eles não foram capturados até 
o fechamento desta edição pois 
os policiais só foram acionados 
para a ocorrência cerca de trinta 
minutos depois. No local, os agen-
tes coletaram informações com 
motoristas que passaram pela via 
durante o assalto.  

O caso segue em investigação 
pela Policia Civil.

Da Redação 
Pindamonhangaba

Agência dos Correios é assaltada 
no Centro de Pindamonhangaba

Ação da PM em ocorrência nos Correios de Pindamonhangaba, alvo de assalto

Foto: Bruna Silva
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Délcio Sato se reúne com Estado para 
tentar reverter fechamento do IML
Doria não se manifesta em prazo esperado por Ubatuba; Caraguá atende demanda

Lucas Barbosa
Ubatuba

Tentando convencer o go-
vernador João Doria (PSDB) a 
rever sua decisão de desativar 
o IML (Instituto Médico Legal) 
de Ubatuba, o prefeito Délcio 
Sato (PSD) se reuniu na última 
semana com representantes 
do Estado para ressaltar a 
necessidade da reabertura 
do aparelho público. Demons-
trando otimismo após o en-
contro, o chefe do Executivo 
revelou que aguarda um novo 
posicionamento estadual. 

Acompanhado de uma comi-
tiva, Sato participou na manhã 
da última terça-feira de uma 
reunião com o secretário de 
Desenvolvimento Regional 
do Estado, Marco Vinholi, no 
Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo. 

Além de parte de seu secre-
tariado, o prefeito contou com 
o apoio da delegada de Polícia 
Civil de Ubatuba, Ana Carolina 
Pereira e do vereador Ricardo 
Cortês (PSC), ex-funcionário do 
IML da cidade litorânea. 

Logo após o encontro, Sato 
postou um vídeo em suas 
redes sociais demonstrando 
confiança de que a unidade 
seja reativada. “Tivemos uma 
recepção muito boa por parte 
do secretário Vinholi. Acredita-
mos que em breve obteremos 
uma resposta positiva sobre 
a permanência do IML, que 
desempenha um serviço muito 
importante para nossa popu-
lação”. Na sequência, revelou 
que sua expectativa era de 
que Doria se manifestasse 
na última sexta-feira, o que 
não ocorreu, de acordo com 
a secretaria de Comunicação 
de Ubatuba. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da secretaria de 
Desenvolvimento Regional 
do Estado, mas nenhuma res-
posta foi encaminhada até o 
fechamento desta edição. 

Histórico – Justificando 
que a ação faz parte de um 
processo de reorganização 
das atividades do IML de São 
Paulo, Doria ordenou o fecha-
mento da unidade de Ubatuba 
no último dia 26.

Desde então, os moradores 
são obrigados a recorrerem 
ao IML de Caraguatatuba para 
acessar exames de corpo deli-
to (procedimento que detecta 
lesões) e trâmites burocráticos 
relacionados a mortes violen-
tas de parentes.

Tentando sensibilizar o 
governador, Sato argumenta 
que o ato prejudica consi-
deravelmente as famílias de 

Ubatuba, que agora tem que se 
deslocarem cerca de cinquenta 
quilômetros para acesso ao 
serviço na cidade vizinha. 

Além da cidade litorânea, 
Pindamonhangaba também 
teve seu IML fechado pelo 
Estado. Alegando o processo 
de restruturação do serviço 
e de falta de demanda, Doria 
ordenou a desativação do 
aparelho público no último 
dia 10. 

A ação revoltou o prefeito 
Isael Domingues (PL), que 
prometeu recorrer a Justiça 
caso o tucano não volte atrás. 

Procurada pela reportagem 
do Atos na última sexta-feira, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba revelou que Isael 
aguarda o agendamento de 
uma reunião com o secretá-
rio de Segurança Pública do 
Estado, general João Camilo 
Pires, para discutir o tema.

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. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2178 -Royer Quispe Palomino e Tainara Karina Querino de Oliveira. 
Ele, nacionalidade peruana, autônomo, solteiro, nascido no dia 27 de maio 
de 1994, residente e domiciliado na Rua Aristides de Andrade, 207, apto-2, 
-Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Victoriano Quispe Pacheco e Susana 
Palomino.  Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 31 
de outubro de 2000, residente e domiciliado na Aristides de Andrade, 207, 
apto-2, -Ponte Alta,Aparecida/SP, filha de Darlei de Oliveira e Maria das 
Dores Querino.
2179 -Daniel Cezar Chad e Cintia Aparecida Garcia Souza. Ele, 
nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido no dia 24 de agosto 
de 1982, residente e domiciliado na Avenida João Ferreira Barbosa,445, 
Jardim Paraíba, Aparecida/SP, filho de Guilherme Aquino Chad e Neide 
Aparecida Cezar Chad. Ela, nacionalidade brasileira, servidora publica, 
solteira, nascida no dia18 de abril de 1988, residente e domiciliado na Rua 
Padre Gerbardo, 86, Santa Rita, Aparecida/SP, filha de João Vanildo de 
Souza e Rita de Cassia Garcia dos Reis Souza.
2180 -Marcelo Alves Pereira e Marcia Mendes Freitas. Ele, nacionalidade 
brasileira, serviços gerais, divorciado, nascido no dia 26 de novembro de 
1981, residente e domiciliado na Rua Itabaiana, 707, Itaguaçu, Aparecida/SP, 
filho de Sebastião Alves Pereira e Maria Aparecida Pereira. Ela, nacionalidade 
brasileira, auxiliar de limpeza, divorciada, nascida no dia 01 de julho de 1970, 
residente e domiciliado na  Rua Itabaiana, 707, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha 
de Antonia Mendes Freitas.
2181 -Eric Nogueira D’Eurydice e Bruna Gabriela Rodrigues Elache. Ele, 
nacionalidade brasileira, analista de sistemas, solteiro,  nascido no dia 30 de 
março de 1979, residente e domiciliado na Rua João Andrade Costa, 138, 
Centro, Aparecida/SP, filho de Orfeu S1Eurydice Junior e Leila Aparecida 
Nogueira D’Eurydice. Ela, nacionalidade brasileira, dentista, divorciada, 
nascida no dia  09 de setembro de 1985, residente e domiciliado na  Rua 
João Andrade Costa, 138, Centro,Aparecida/SP, filha Osvaldo Elache Júnior 
e Irací Aparecida Rodrigues Elache.
2182 -Luciano de Campos Pereira e Franciélen Fernanda Petrovite 
Toledo. Ele, nacionalidade brasileira, chapeiro, solteiro, nascido no dia 25 
de março de 1993, residente e domiciliado na Rua Pedro Goussain, 17, São 
Geraldo, Aparecida/SP, filho de Anizio Andrade Pereira e Rosa Maria Ferraz 
de Campos. Ela, nacionalidade brasileira, autónoma, solteira, nascida no dia 
23 de setembro de 1994, residente e domiciliado na Pedro Goussain, 17, 
São Geraldo, Aparecida/SP, filha de Francisco dos Reis Toledo e Rosangela 
Petrovite Toledo.
2183 -Lourenço Carlos Martins e Cristiane da Silva Paula. Ele, 
nacionalidade brasileira, aposentado, viúvo, nascido no dia 10 de agosto 
de 1951, residente e domiciliado na Rua Leopoldo Macedo, 116,Ponte Alta, 
Aparecida/SP, filho de Pedro Carlos Martins e Benedita Maria de Jesus. 
Ela, nacionalidade brasileira, cobradora,divorciada, no dia 01 de fevereiro 
de 1978, residente e domiciliado na Rua Leopoldo Macedo, 116,Ponte 
Alta,Aparecida/SP, filha de Norival Garcia de Paula e Ruti Mazzarelo da 
Silva Paula.
2184 -Renan Cotta Mariano e Jéssica Cristina Gonçalves Pereira. Ele, 
nacionalidade brasileira, segurança, solteiro,  nascido no dia 22 de maio de 
1992, residente e domiciliado na Rua José Murad,77, 11-B, Vila Mariana, 
Aparecida/SP, filho de Jairo Bosco Mariano e Regina Maria Ferreira Cotta 
Mariano. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 
21 de maio de 1990, residente e domiciliado na  Rua José Murad, 97,24-A, 
Vila Mariana,Aparecida/SP, filha Julio César Pereira e Maria Rosa Gonçalves 
da Silva Pereira.
2185 -Dejamir de Carvalho Alcântara Júnior e Jenifer Fernanda da Silva 
Felesbino. Ele, nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro,  nascido no dia 
26 de agosto de 1992, residente e domiciliado na Rua Padre Gerbardo, 654, 
Santa Rita, Aparecida/SP, filho de Dejamir de Carvalho Alcântara Junior e 
Maria Antonia Leite. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida 
no dia22 de março de 1994, residente e domiciliado na  RuaPadre Gerbardo, 
654, Santa Rita, Aparecida/SP, filha Hamilton Fernando Gomes Felesbino e 
Sandra Helena da Silva Felesbino.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020 PROCESSO 111/2020

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa de 
engenharia elétrica especializada na execução de serviços de revitalização e melhorias 
com eficientização energética no sistema de iluminação pública da melhoria e ampliação da 
iluminação pública da Avenida Dr. Peixoto de Castro, Av. Minoru Shirota e trevo da BR 116, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min 
do dia 31 de Março de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro,
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020 PROC. Nº 70/2020
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 no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI ME - CNPJ Nº: 18.816.721/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10.
VALOR TOTAL: R$ 83.729,00(oitenta e três mil setecentos e vinte e nove reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 09/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 16/2020– PROC. Nº 74/2020

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 material para 
utilização da Secretaria de Serviços Municipais para conservação de próprios e pontes 
rurais por 12 meses, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: I.S. FIGUEIREDO COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ Nº: 02.838.114/0001-30
VENCEDOR DOS ITENS: 05,06,11,12,17,18,23,24,29,30,33,34,35,36,41,42,47,48,53, 54,
59,60,65,66,69,70,71,72,75,76,95,96,101,102,113,114.
Valor Total: R$ 726.895,60(setecentos e vinte e seis mil oitocentos e noventa e cinco
reais e sessenta centavos)
EMPRESA: J.C. CORRÊA ALVES & CIA LTDA EPP - CNPJ Nº: 03.676.0002/0001-93
VENCEDOR DOS ITENS:07,08,13,14,19,20,25,26,31,32,37,38,43,44,49,50,55,56,61,62,
67,68,99,100,105,106,111,112.
Valor Total: R$ 606.345,00(seiscentos e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRLEI EPP - CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VENCEDOR DOS ITENS: 01,02,03,04,09,10,15,16,21,22,27,28,39,40,45,46,51,52,57,58,
63,64,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,103,104,107,
108,109,110.
Valor Total: R$ 548.687,80(quinhentos e quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e sete
reais e oitenta centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 PROC. Nº 733/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais para uso nos cursos de beleza, oferecidos pelo Fundo 
Social de Solidariedade de Lorena aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, 
conforme descrição no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: UNHA & COR LTDA ME - CNPJ Nº: 17.513.233/0002-71
VENCEDORA DOS ITENS:18,20,26,36,37,43,47,49,50,51,55,59.
VALOR TOTAL: R$ 1.509,00 (um mil quinhentos e nove reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2020
CONTRATADA: MARCOS OTAVIO VIOTO ME - CNPJ Nº: 19.750.321/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25, 
27,28,29,30, 31,32,38,39,40,41,42,44,45,46,48,52,53,54,56,57,58,60,61,63.
VALOR TOTAL: R$ 7.088,53,00(sete mil e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2019 PROC. Nº 723/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para a fornecimento de Material Gráfico para Diversas 
Secretarias pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: JOSÉ AUGUSTO FERNANDES MOREIRA ME 
CNPJ Nº: 12.358.920/0001-65
VENCEDORA DOS ITENS:25,29,30,35,36,43,44,45,51,54,57,58,60,64.
VALOR TOTAL: R$ 35.599,59 (trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e nove reais e 
cinquenta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020 PROC. Nº 731/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de serviços para 
pavimentação com bloquetes, guias e sarjetas para a Rua José Miguel – trecho C, no 
Bairro Parque das Rodovias, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ: 17.272.007/0001-65
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 26.050,40 (vinte e seis mil cinquenta reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 48/2020 do PROC nº 110/2020-SUP – 1148/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Locação de máquina de solda geradora a gasolina e de gerador a gasolina 5,5HP
para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: J.ALVES LOCAÇÃO DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 03.131.960/0001-89
VENCEDOR DOS ITENS: 01,02
VALOR TOTAL: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 49/2020 do PROC nº 77/2020-SUP – 465/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em realização de exames não disponíveis
no laboratório municipal.
CONTRATADA: LIFE NEURAL CLINICA MEDICA LTDA ME - CNPJ Nº: 97.520.712/0001-73
VENCEDOR DOS ITENS: 41,42.
VALOR TOTAL: R$ 600,00 (seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93, 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 110/2020SUP; 1148/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na locação 
de máquina de solda geradora e gasolina e de gerador a gasolina 5,5HP para atender as 
necessidades da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: J.ALVES LOCAÇÃO DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 03.131.960/0001-89

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PP Nº 10/2020– PROC. Nº 735/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo aquisição de materiais de uso no curso de
padaria artesanal oferecido gratuitamente pelo Fundo Social de Solidariedade às pessoas
de situação de vulnerabilidade social, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: H.M.A. DA SILVA LORENA ME - CNPJ Nº: 00.348.272/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19, 
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 
48,49,50,51,52,53,54,55,56,57.
Valor Total: R$ 19.585,00(dezenove mil quinhentos e oitenta e cinco reais)

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a : DANIELLA RANÑA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, delegada 
de polícia, RG. 23.199.455-2-SSP-SP, CPF. 252.097.438-96 (qualificação constante 
da matrícula 9.265, deste Registro Imobiliário); e DANIEL RANÑA DE OLIVEIRA, 
brasileiro, solteiro, médico, RG. 33.103.552-SSP-SP, CPF. 289.118.938-89 
(qualificação constante da matrícula 9.265, deste Registro Imobiliário), que foi 
apresentada a este Registro Imobiliário, na forma prevista no art. 213, II 
da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 136.150, 
necessária para a retificação administrativa da descrição do imóvel da 
MATRICULA n. 42.942, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a 
mesma passe a refletir a realidade física do imóvel dela objeto, representado 
pelo imóvel com frente para a Rua Alberto Barbetta (onde esta 
edificado o prédio n. 1.940), situado nesta cidade de Guaratinguetá, SP,  
com a área de 26.587,42m2, cujo imóvel  confronta de um lado com o 
prédio 298, da Rua dos Colibris, sua propriedade, objeto da matrícula 
n. 9.265, deste Registro Imobiliário. Ficam portanto os senhores, na 
qualidade de confrontantes do imóvel retificando, NOTIFICADOS para, no 
prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira 
publicação deste edital, que será publicado nos dias 13 e  14  do mês de 
março de 2020,  em querendo, impugnarem o pedido de retificação, cujas 
razões deverão ser fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente 
neste Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo 
do Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, estando a disposição para consulta a planta, memorial e demais 
documentos que instruem o referido pedido. Decorrido o prazo acima 
indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do requerente, a teor 
do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 06 de março de 2020.   
 

HUMBERTO ANDRADE COSSI 
Oficial  
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Moradores cobram UPAs do Cidade Nova e Araretama
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os moradores dos bairros 
Cidade Nova e Araretama 
têm cobrado recorrente-
mente as entregas das UPAs 
(Unidades de Pronto Atendi-
mento). Nos último meses, a 
secretaria de Saúde realizou 
visitas técnicas nas duas uni-
dades para vistorias junto ao 
Comus (Conselho Municipal 
de Saúde).

De acordo com o morador 
de área próxima ao Cidade, 
Felipe Cortez, a entrega da 
unidade do Cidade Nova, 
na região leste, tem sido 
aguardada desde outubro 

de 2014, ainda no governo 
de Vito Ardito Lerário (PP). 
No começo deste ano, re-
presentantes do Executivo 
e alguns vereadores, além 
da construtora responsável, 
fizeram uma visita à unida-
de local, após uma ação de 
autoria do vereador Ronaldo 
Pipas (PL) para averiguar os 
andamentos. A UPA Cidade 
Nova vai operar com horário 
estendido de atendimento 
de urgência e intercorrên-
cia, além de especialidades 
médicas.

Os trabalhos nas duas 
unidades seguem em ritmo 
acelerado para não atrasar 
as inaugurações, esperadas 

para o primeiro semestre 
de 2020. “Nós retomamos 
as obras no Araretama. 
Tivemos problemas com 
a empresa vencedora (da 
licitação) e foi-nos entre-
gues as duas (UPAS) com 
aproximadamente com 90% 
de conclusão. Tivemos van-
dalismos, e com isso atrasou 
o processo de finalizar as 
obras”.

Somente na unidade do 
Araretama, cerca de três qui-
lômetros de fiação elétrica 
foram roubados. A instala-
ção elétrica está sendo refei-
ta. O prazo para entrega das 
obras é de dois a três meses, 
contando também as estru-

Prefeitura de Aparecida notifica e 
pode lacrar 35 hotéis irregulares
Falta de alvará de bombeiros e laudo de segurança são apontados como motivos

Foto: Leandro Oliveira
Leandro Oliveira
Aparecida

Trinta e cinco hotéis de 
Aparecida estão com situ-
ação irregular e podem ser 
lacrados pela Prefeitura. Os 
proprietários estão sendo 
notificados pelo Executivo. 
Os motivos vão desde a falta 
de documentos obrigatórios, 
alvarás até o pagamento de 
impostos em dívidas que 
podem chegar a R$ 600 mil.

A Prefeitura deve notifi-
car mais uma vez os hotéis 
irregulares. Os estabeleci-
mentos terão 48 horas para 
se manifestar e se adequar. 
Em caso de descumprimento 
ou desobediência das notifi-
cações, eles serão lacrados. 
A medida visa adequar e 

dar mais segurança à rede 
hoteleira do município, que 
recebe em média 200 mil 
fiéis por semana.

“A prefeita (Dina Moraes/
PDT) não quer esse trans-
torno (fechar as unidades) 
para o hoteleiro e nem para 
a população de Apareci-
da, mas se ele não tiver o 
AVCB (laudo da Vigilância 
Sanitária), o próximo passo 
é lacrar o hotel até que ele 
se regularize. É questão de 
segurança, se houver um 
incêndio em Aparecida, o 
hotel precisa estar com as 
normas em dia para que 
os bombeiros possam atu-
ar”, contou o secretário de 
Justiça, Jeferson Monteiro. 
Eles serão novamente noti-
ficados a apresentarem as 
documentações obrigató-

rias. Em seguida será feita 
uma análise por parte do 
Executivo. O hotel que ti-
ver expirado o prazo junto 
ao município também será 
fechado. 

Nenhum hotel foi lacrado 
até o momento. A Prefeitura 
aguarda as respostas dos ho-
teleiros, sobre as primeiras 
notificações emitidas.

Sem vagas – O Jardim Pa-
raíba é uma região residen-
cial que não pode, por lei, 
ter hotéis em funcionamen-
to, mas apesar da proibição, 
existem hotéis no bairro. 
No Plano Diretor que está 
sendo discutido, existe uma 
prerrogativa para que haja 
hotéis e pousadas no local. 

“Vamos verificar junto ao 
Ministério Público. Tenho 
uma reunião com a Promo-
toria para definir se os ho-
téis serão notificados para 
encerrar as atividades ou 
se fazemos um acordo para 
regularizar os que já exis-
tem. Tem grandes hotéis no 
bairro que causam grandes 
transtornos no trânsito. O 
Jardim Paraíba é um bairro 
que foi construído como 
residencial”, concluiu.

Região de hotéis no Centro de Aparecida; cidade faz varredura em busca de estabelecimentos irregulares

Foto: Bruna Silva

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

turas externas e de acesso à 
unidade como pavimentação 
e iluminação da via.  

Nesses serviços foram 
investidos mais de R$ 2 
milhões. No Cidade Nova, a 
obra é mantida por empresa 
terceirizada, enquanto no 
Araretama, a ação é custeada 
com recursos próprios da 
Prefeitura. 

Para o membro do Comus 
e presidente da Associação 
de Moradores do Araretama, 
Miguel Jacob, a inauguração 
final da UPA é aguardada 
com muita expectativa, pois 
auxiliará no atendimento de 
saúde de mais de cinquenta 
mil pessoas.


