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Pinda recebe
R$ 600 mil para 
tirar pessoas 
das ruas no frio

Foto: Arquivo Pessoal
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Fábio Marcondes e Mauro Fradique; acusações sobre casarão histórico

Mota, livre de mais um processo

Com foco em expandir as 
ações de proteção às pessoas 
em situação de rua, Pindamo-
nhangaba recebeu R$ 600 
mil reais do Governo Federal. 
O montante será direcionado 
para o Fundo Municipal de 
Assistência Social. De acordo 
com a Prefeitura, a verba 
será utilizada para auxílio no 
custeio dos serviços de pro-
teção especial do Centro de 
Acolhimento de Moradores 
de Rua, que será inaugurado 
em breve. Anteriormente, de 
maneira emergencial durante 
o período mais intenso da 
pandemia, a cidade acolheu as 
pessoas em situação de rua no 
ginásio Manoel César Ribeiro, 
a “Quadra Coberta”.

Câmara rejeita TCE e 
salva contas de Mota
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento emite parecer 
contrário ao órgão técnico que apontada irregularidades nos dados 
de 2018 em Cachoeira Paulista; parecer tem voto de dez vereadores

Após um parecer contrário 
do TCE-SP (Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo), a 
Câmara de Cachoeira Paulista 
aprovou, na terça-feira, dia 
17, as contas do ex-prefeito 
Edson Mota (PR), referentes ao 
exercício de 2018. Foram dez 
votos para derrubar o laudo, 
contra três.

As justificativas do órgão 
técnico para a emissão do 
parecer, em 2020, partem do 
desequilíbrio fiscal, gestão de 
pessoal e insuficiência para 
arcar com precatórios. 

No relatório, o TCE elen-
ca o déficit de 12,37% no 
ano analisado, equivalente a 
R$10.383.212,22. Outro ponto 
é a superação do teto de gastos 
com pessoal. Com o limite em 
54% da RCL (Receita Corrente 
Líquida), o Município atingiu 
os 56,27%. Por estar classifi-
cada no Regime Especial de 
Pagamentos de Precatórios, 
para quitar a dívida, a cidade 
deveria depositar até 2024 
uma quantia determinada pelo 
Tribunal de Justiça do Estado. 
No período auditado, o valor 

que deveria ter sido repassado 
era de R$ 3.859.254,27, mas 
foi de R$ 530.954,48. O rela-
tório determinou também que, 
diante de informações sobre a 
compensação tributária junto 
ao INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social), autos fossem 
desarquivados para “acom-
panhar eventual homologa-
ção e/ou autuação por parte 
da Receita Federal quanto à 
operação de compensação de 
créditos tributários” (trecho do 
documento).
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Solar dos Pinto Antunes vira 
palco de confronto entre 
Fradique e Fábio Marcondes

O Solar Baptista D’ Azevedo, 
o “Casarão da dona Mariazinha 
Pinto Antunes” voltou a ser 
pauta em Lorena, nesta sema-
na. Taxado como “presente de 
grego” e “grande abacaxi” pelo 
vereador Maurinho Fradique 
(MDB), o prédio é tema de 
discussão por utilidade pública 
no município. O ex-prefeito, 
Fábio Marcondes (sem partido), 
responsável pela compra, nega 
irregularidades, com aquisição 
de R$ 1,6 milhão em 2020.

Fradique afirmou que teria 
recebido um suposto pedido 
de utilização da tribuna livre na 
Câmara, por parte de uma mo-
radora da cidade, a professora 
universitária e presidente da 
Academia de Letras Lorenense, 

Neide Arruda, que estaria em 
busca de apoio para um pro-
jeto de utilizar o espaço para 
entidades culturais da cidade (a 
professora foi procurada pela 
reportagem do Jornal Atos, 
mas não houve retorno até o 
fechamento desta edição).

O vereador voltou à tribuna 
para falar sobre a compra do 
imóvel. Segundo Fradique, o 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB) 
recebeu o prédio como um 
“abacaxi” que precisa ser re-
solvido juridicamente, para 
posteriormente ser revertido 
em trabalhos junto à sociedade. 
“O atual prefeito, na verdade, 
recebeu um presente de grego 
do ex-prefeito".

Cruzeiro amplia em 166% 
capacidade de atendimento 
com creche na Vila Crispim

Após investir R$ 400 mil 
na modernização do pré-
dio, a Prefeitura de Cruzeiro 
reinaugurou, na manhã da 
terça-feira (17), a creche do 
bairro Vila Crispim. A melho-
ria estrutural possibilitará 
que a unidade escolar quase 
triplique o número de alunos 
atendidos. A cerimônia de 
reabertura da EMEI (Esco-

la Municipal de Educação 
Infantil) Maria Aparecida 
Soares Carvalho - Dona Lili, 
contou com as participações 
de autoridades como o pre-
feito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), do secretário de Edu-
cação, Mário Flávio Costa 
e do vice-presidente, Diego 
Miranda (PSD). 
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Uma iniciativa em Ubatuba 
estabelece uma remuneração 
para pescadores que retirarem 
lixo das águas. As inscrições 
poderão ser efetuadas até a 
próxima semana. De acordo 
com os responsáveis, o projeto 
é direcionado aos pescadores 

de camarão que acidental-
mente capturam lixo em locais 
de proteção ambiental. Por 
outro lado, a iniciativa foca em 
estimular o recolhimento de 
resíduos com uma recompensa 
financeira.

Iniciativa em Ubatuba passa 
a remunerar pescadores que 
auxiliarem retirada de lixo

Morte de jovem 
em Pinda segue 
sob investigação 
da Polícia Civil

A Polícia Civil está inves-
tigando a morte de uma 
jovem de 19 anos, vítima 
de feminicídio, na noite da 
quinta-feira, dia 19, em Pin-
damonhangaba. A estudante 
de enfermagem foi baleada 
quando saía do colégio e 
seguia em direção ao carro 
do pai. O assassinato ocorreu 
por volta das 22h, no bairro 
Alto Cardoso. As equipes fo-
ram acionadas, mas Juliana 
Fernanda Cândido acabou 
falecendo ainda no local. Ao 
menos três tiros atingiram a 
jovem.

A jovem Juliana, morta em Pinda
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Caraguá inova 
no trabalho 
contra pobreza 
menstrual

Ação em Caraguatatuba 
processa entrega de kits 
de absorventes para ado-
lescentes da rede municipal 
de ensino.

Lorena retoma 
a vacinação 
antirrábicade 
cães e gatos

Lorenense de 
apenas dez anos 
vence o Paulista 
de Hipismo

Paralisado há quase dois 
anos devido à pandemia 
da Covid-19, o serviço de 
vacinação antirrábica para 
cães e gatos foi retomado 
na terça-feira (17) em Lo-
rena. Recomendado pelos 
veterinários, o imunizante 
previne o desenvolvimen-
to da doença da raiva. De 
acordo com a Prefeitura, os 
moradores de Lorena inte-
ressados em vacinar seus 
animais de estimação devem 
solicitar o agendamento do 
procedimento na recepção 
da secretaria de Saúde, que 
fica à rua Benedito Marcon-
des de Moura Sobrinho, nº 
38, no Centro.
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Representando o Centro 
Hípico Italiano de Lorena, 
Luisa Bergamaschi, de apenas 
10 anos, conquistou o Cam-
peonato Paulista de Hipismo, 
na categoria mini-mirim, no 
último fim de semana, em São 
Paulo. Com o triunfo, a peque-
na amazona garantiu uma vaga 
para representar o estado no 
Campeonato Brasileiro da ca-
tegoria. A competição contou 
com 13 concorrentes de 8 a 
11 anos.

Luisa, levanta a taça do estadual

Foto: Reprodução

Foto: Arquivo Atos

Foto: Divulgação CHIL

Homem retirado das ruas em Pinda; ação entre Prefeitura e voluntários é intensificada durante o inverno

Foto: Divulgação PMP
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A URNA E OS MILITARES
Em entrevista recente, o presiden-

te Bolsonaro ultrapassou o tom e fez 
novas ameaças ao modelo de votação 
que conhecemos.

Os ataques foram ferinos e di-
rigidos ao presidente do TSE, Luiz 
Barroso, chamando-o de imbecil.

A ideia do presidente é o voto 
auditável.

 Interessante e descabida a in-
sistência do presidente em gerar a 
desconfiança na sociedade da serie-
dade da urna envolvendo os militares 
quando as urnas foram desenvolvidas 
pelos militares.

Vamos a história!
Mais ou menos vinte e cinco anos 

atrás, oficiais da Marinha, Exército 
e Aeronáutica participaram do de-
senvolvimento da urna eletrônica a 
pedido do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral).

Na época, o presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral, ministro 
Carlos Veloso, convidou os enge-
nheiros das três armas trabalharem 
no desenvolvimento da urna.

Estávamos no limiar de 1996.
Houve também a participação do 

CTA (Centro Técnico Aeroespacial) 
ligada a aeronáutica e o capitão 
de corveta, na época, Luiz Otávio 
Botelho, que desenvolveu o teclado 
e o algoritmo de votação da urna e 
engenheiros do Exército.

Em 1998, Botelho assinou um 
termo de cessão dos direitos autorais 
de criação ao TSE.

A urna eletrônica encerrou os pro-
cessos de fraude, votos de cabresto, 
curral, agilizou a contagem que era 
lenta e complexa.

Nas eleições de 1994, no Estado 
Rio de Janeiro ocorreu fraude no plei-
to para deputado estadual e federal 
onde as eleições foram anuladas por 
inconsistência nos votos.

A urna foi entregue em 1996, era 
carnaval, quando o grupo de trabalho 
finalizou o protótipo e encaminhou 
ao TSE para o início do processo 
licitatório.

Optou-se pela criação de um 

produto nacional apesar de haver 
interesse de empresas estrangeiras no 
processo de produção.

A urna eletrônica socializou o 
seu uso e a importância da eleição na 
democracia do país quando agregou 
ao eleitorado as pessoas que tinham 
dificuldade de escolher em cédula 
escrita.

A ideia do teclado idêntico ao do 
telefone que já era uma forma co-
nhecida pela população e largamente 
utilizado.

Dependendo da forma como o 
voto impresso seja aprovado - existe 
uma proposta em discussão no Par-
lamento - seria a volta do voto de 
cabresto e o eleitor perderia a sua 
independência que o voto secreto 
lhe dá. 

A urna consolidou-se como um 
instrumento da democracia brasilei-
ra e nos colocou nas manchetes do 
mundo desenvolvido.

Além do desenvolvimento da urna 
pelos militares, o presidente do TSE, 
Carlos Veloso, convocou intelectuais 
para que fosse estruturado o processo 

de informatização na produção do 
protótipo da urna e criar os códigos 
de criptografia.

Ives Gandra, Miguel Reale, Car-
mem Lúcia, entre outros, ficaram 
conhecidos, na época, como o “grupo 
de notáveis.

Diante dos últimos acontecimen-
tos é estranho a insistência do pre-
sidente Bolsonaro colocar as forças 
armadas neste imbróglio.

Conforme determina o regramen-
to militar, as Forças Armadas nunca 
se posicionaram de forma objetiva 
sobre o atual modelo eleitoral.

Apesar de estarem no governo 
cinco militares de alta patente, no 
primeiro escalão, e perto de seis mil 
membros em cargos civis da admi-
nistração pública federal, segundo 
informação do Tribunal de Contas 
da União.

A crise econômica, a fome, o de-
semprego e o desalento não são mais 
relevantes que a discussão  sobre a 
urna eletrônica?

  A crise econômica, a fome, o 
desemprego e o desalento não são 

mais relevantes que a 
discussão sobre a urna eletrônica?

“Matar o elefante 
é fácil. 

Difícil e remover o cadáver”.
Mikhail Gorbatchev

Política a conta-gotas...
Mercado de apostas

O pessoal dos cafezinhos de 
Guará acredita que a radialista Dani 
Dias está perdendo uma excelente 
oportunidade de fixar ainda mais 
seu nome no eleitorado, deixando de 
disputar as eleições de 2 de outubro. 
Como uma das figuras mais popula-
res da política local deste período, 
a marca da ‘Pop Star’ tem ‘roubado 
a cena’ até em festas alheias. Essa 
semana, por exemplo, na inaugu-
ração do sistema de abastecimento 
de água do Santa Edwiges, o vídeo 
da comunicóloga rendeu mais nas 
redes sociais do que o do próprio 
prefeito Marcus Soliva. Ainda bem 
que ele não tem eleição para dispu-
tar nos próximos anos...

Boa notícia!!!
O prefeito Marcus Soliva está 

agendando para 1 de julho a abertura 
oficial do novo Pronto Socorro – 

um dos grandes 
investimentos 
na área da saúde 
de sua adminis-
tração – ao lado 
da Santa Casa. 
Após servir de 
base para trata-
mento da covid 
e suporte para 

outras demandas temporárias de 
apoio a saúde municipal, o local já 
está passando por uma maquiagem 
geral para, enfim, amenizar o aten-
dimento da população.

Brasas encobertas
Uma denúncia quase que ‘anô-

nima’ ao Ministério Público en-
volvendo nove vereadores por 
supostos atos ilícitos e práticas de 
improbidades detonou ainda mais 
a já frágil harmonia entre algumas 
lideranças do Legislativo de Lorena. 
Observaram que o clima entre os 
parlamentares durante a última ses-
são era de “todos odeiam o Chris”, 
até porque, através do rastreamento 
dos IP’s da Câmara, foi possível 
identificar o gabinete de denuncian-
te. Ah! Detectaram também que para 
dissimular, até o próprio traíra, digo, 
o acusador, se envolveu no polo 
passivo da denúncia como forma de 
camuflagem. Com a palavra, a mesa 
administrativa...

Operação “Nova Sede”
O presidente da Câmara de 

Lorena, Fabio Longuinho, venceu 
mais uma etapa da operação ‘nova 
sede’. Após aprovação do projeto 

para receber a 
doação da área, 
que num futu-
ro próximo vai 
abrigar a sede 
Casa de Leis, a 
médio prazo a 
sede da Justiça 
do Trabalho e, 
a longo, e bem 

distante prazo, quem sabe a futura 
Prefeitura – já que muitos do próprio 
governo municipal trabalham contra 
– Longuinho conseguiu a topografia 
real onde será construída a ‘Praça 
dos Três Poderes’. Ou serão apenas 
Dois Poderes???

Relevante
Que a Câmara de Cachoeira Pau-

lista derrubaria o parecer do Tribu-
nal de Contas do Estado contrário às 
contas de 2018 
do ex-prefeito 
Edson Mota, não 
foi novidade ao 
mercado polí-
tico, porém, a 
brilhante e bem 
fundamentada 
defesa do seu 
advogado, Dr. 
Marco Aurélio, surpreendeu a ci-
dade toda. Com muita propriedade 
e domínio absoluto da matéria, o 

Fabio Longuinho

advogado deu um show na tribuna 
na defesa de seu cliente.

Incoerência
É voz corrente na fila da lotéri-

ca, nas esquinas da praça e até nos 
balcões de Cachoeira Paulista, que o 
discurso de ‘moralista’ do presidente 
da Câmara, há muito está duro de 
ouvir, e agora, agravado com suas 
constantes contradições. Tornou-se 
público e notório na sessão que 
preservou a saúde do ex-prefeito, 
Brejão tentando censurar o pro-
nunciamento do vereador Agenor 
Todico, por não agradá-lo. Pior que 
a fala do Bebê do São João, sempre 
no estilo escrachado e ofensivo aos 
colegas, ele só faltou aplaudir.

Segure tudo que for...
...conquistado O prefeito Thales 

Gabriel, aproveitando a temporada 
de ‘portas abertas’ no governo pau-
lista, está buscando junto ao Estado 
outros benefícios para Cruzeiro. 
Desta vez, em ritmo de Rodrigo 
Garcia no comando, as reivindi-
cações são para liberação da Casa 
da Mulher e a Casa da Juventude. 
Outro pedido com forte apelo po-
pular é o contêiner “Meu Pet” e, 
pelo bom relacionamento de Thales 
com o Palácio dos Bandeirantes, a 
probabilidade da conquista é mais 
que certa.

Perguntar não ofende
Quem foi que falou que a dupla 

de vereadores Higmar e Leprechal 
teria apoio do prefeito Thales Ga-
briel na disputa a sucessão, caso ele 
decida lançar e apoiar duas candida-
turas majoritárias simultaneamente 
em 2024?

O que muitos querem saber
Até onde o vereador Diego 

Miranda vai conseguir chegar e 
envolver até o governo municipal 
– leia-se Thales Gabriel – com sua 
pré-campanha antecipada a Prefei-
tura de Cruzeiro?

Big brother versão Canas
A necessidade de implantar 

monitoramento por câmeras nas 
escolas de Canas para garantir mais 
segurança dos alunos e a morosidade 
na execução do sistema alimentou 
debates na tribuna da Câmara e 
‘bate-boca’ nas redes sociais. O 
vereador Alceu Junior teve de se 
defender e esclarecer o fato, porque 
pessoas aparentemente ligadas ao 
Executivo tentaram ofuscar sua 
propositura na Casa de Leis. Alceu, 
que compartilha o projeto com o 
colega Chico Mineiro, deixou claro 
que espera o empenho da prefeita 
Silvana Zanin, por se tratar de um 
assunto relevante.

“Nenhum de nós”
A patuleia política de Pinda está 

utilizando o nome da banda dos anos 
80 “Nenhum de nós” como previsão 
do resultado das urnas de 2 de outu-
bro para os candidatos locais. Segun-
do a previsão de quem sabe analisar o 
mercado eleitoral e suas dificuldades, 
a soma dos votos de todos postulan-
tes a deputados com residência na 
cidade possivelmente não elegeria 
um, que dirá cinco estaduais e um ou 
dois federais que seja, disputando os 
poucos eleitores que devem optar em 
votar num candidato da terra.

Congestionamento 
Ainda sobre o surto de can-

didatos de Pinda, com o anúncio 
de Luiz Rosas como candidato a 
federal, a lista com Fábio Duarte, 
Sampaio, Herivelton Vela, além 
de dois Fernando’s – um Oliveira, 
outro Barbosa, as duas perguntas 
que ficam: 1.Onde esse pessoal vai 
conseguir votos fora de Pinda para 
somar aos que deve conseguir na 
cidade? 2.Quem vai ter R$ 750 mil 

para conseguir uma estrutura para 
garantir 50 mil votos? Que ninguém 
alegue ignorância, numa campanha 
pífia, o “custo de um voto” é de 
aproximadamente R$ 150 e a grana 
do Fundo Partidário, não pertence ao 
‘baixo clero’!!!

Campanha gratuita
Como aviso aos navegantes, 

uma campanha feita para realmente 
ganhar, ou seja viagens, combus-
tível, impressos, contratações de 
equipes e marqueteiros, somado a 
uma infinidade de gastos em coisas 
que “não podem ser mencionadas”, 
resta aos candidatos sem recursos a 
gratuidade das redes sociais – po-
pular Facebook. Assim mesmo, não 
é produzindo o material de forma 
doméstica e com um simples impul-
sionamento que vai atingir alguma 
‘alma viva’ além dos parentes. 
Se não botar os robôs para traba-
lharem, assim mesmo com bom 
discurso, caso contrário, esquece...

Prefeitos & Prefeituras
Numa leitura dinâmica pelos 

gestores da região é possível ob-
servar:

Em Piquete – o prefeito Ro-
minho se esbaldando em obras, na 
promoção de festas e comemorando 
a chegada de novos recursos do 
Estado.

Silvana Zanin, de Canas – em 
silêncio com a politicagem local, 
mas acertando a agenda política 
com deputados influentes para o 
recebimento de verbas e convênios 
dos governos.

Piriquito – em busca contínua 
do aporte econômico da União e 
Estado, sob o som da população 
pedindo mais saúde, educação e 
infraestrutura para Aparecida.

Em Potim, a prefeita Erica Soler 
segue encastelada na Prefeitura fler-
tando com o projeto do novo Paço 
Municipal, enquanto os adversários 
tentam ganhar espaço nos corre-
dores políticos, de olho na corrida 
eleitoral de 2024.

Guilherme Carvalho, come-
morando o bom andamento do 
conjunto habitacional do CDHU, a 
pavimentação total da Vila Maria-
na, os avanços das melhorias dos 
bairros Bom Jesus, e principalmente 
nos Macacos, onde até os adver-
sários ganharam uma praça com 
bancos para assistirem sentados ele 
eleger seu sucessor.

Marcus Soliva se empenha para 
concluir as obras do centro de Gua-
rá, contando os dias para, enfim, ver 
seu novo Pronto Socorro atendendo 
a população e, sem perder de vistas, 
é claro, a execução dos mais varia-
dos projetos de sua administração 
em andamento.

Em Pinda, Isael Domingues 
muda de cenário pelo menos cinco 
vezes ao dia: obras, projetos sociais, 
gestão administrativa, ações sociais, 
contatos ligados a política (que ga-
rantiram mais R$ 30 milhões para 
recapeamento) e muitos projetos 
esportivos com direito até ao lan-
çamento de um time de vôlei.

Thales Gabriel – fechando a se-
mana na programação com Rodrigo 
Garcia e a boa notícia de mais de 
R$ 23 milhões para recapear os 26 
quilômetros da rodovia Hamilton 
Vieira Mendes, que liga Cruzeiro a 
Passa Quatro.

Em Cachoeira Paulista – o 
prefeito Antônio Mineiro segue pa-
gando as contas e articulando com 
o Palácio do Planalto os detalhes de 
uma visita exclusiva do presidente 
Bolsonaro em seu território.

Sylvio Ballerini – enquanto o 
governador abre os cofres do Esta-
do com o novo programa “Estrada 
Asfaltada”, ele investe seu tempo 
precioso tentando ‘apagar pequenos 
focos de incêndios’ ocasionados 
pela patuleia política de Lorena... 

Marco Aurelio

Marcus Soliva
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Homem retirado das ruas em Pinda; ação entre Prefeitura e voluntários é intensificada durante o inverno

Mesmo com parecer contrário do TCE, Mota 
tem contas de 2018 aprovadas pela Câmara
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento emite parecer contrário ao órgão técnico que 
aponta irregularidades nos dados de 2018; parecer é seguido por dez votos para livrar ex-prefeito

Após um parecer contrá-
rio do TCE-SP (Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo), a Câmara de Cacho-
eira Paulista aprovou, na 
terça-feira, dia 17, as contas 
do ex-prefeito Edson Mota 
(PR) referentes ao exercício 
de 2018. Foram dez votos 
para derrubar o laudo, con-
tra três.

As justificativas do órgão 
técnico para a emissão do 
parecer, em 2020, par-
tem do desequilíbrio fiscal, 
gestão de pessoal e insu-

Gabriel Mota 
Cachoeira Paulista

ficiência para arcar com 
precatórios. 

No relatório, o TCE elenca 
o déficit de 12,37% no ano 
analisado, equivalente a 
R$10.383.212,22. Outro 
ponto é a superação do 
teto de gastos com pessoal. 
Com o limite em 54% da 
RCL (Receita Corrente Lí-
quida), o Município atingiu 
os 56,27%. 

Por estar classificada no 
Regime Especial de Paga-
mentos de Precatórios, para 
quitar a dívida, a cidade 
deveria depositar até 2024 
uma quantia determinada 
pelo Tribunal de Justiça 
do Estado. No período au-

ditado, o valor que deveria 
ter sido repassado era de 
R$3.859.254,27, mas foi de 
R$ 530.954,48.

O relatório determinou 
também que, diante de 
informações sobre a com-
pensação tributária junto ao 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social), autos fossem 
desarquivados para “acom-
panhar eventual homologa-
ção e/ou autuação por parte 
da Receita Federal quanto à 
operação de compensação 
de créditos tributários” (tre-
cho do documento).

Mesmo com os pontos des-
tacados pelo órgão técnico, 
a Câmara se posicionou a 

Foto: Divulgação PMP

favor das contas municipais 
de 2018 e contra o relatório. 
A Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento da 
Câmara concluiu que “a maio-
ria dos apontamentos foram 
devidamente justificados”.

O parecer do Legislativo 
afirma ainda que “é possível 
aferir que em nenhum apon-
tamento se verifica ato de 
má-fé ou qualquer prática 
que se denote lesão ao erá-
rio público ou à rigidez or-
çamentária”, rejeitando, por 
isso, a posição do tribunal.

A Comissão é composta 
por Max Barros (DEM) como 
presidente, Léo Fênix (PSB) 
como secretário, e Carlinhos 

da Saúde (PL) como mem-
bro. Na votação, o trio foi 
acompanhados por Ângela 
Protetora (MDB), Dil Fon-
seca (PSD), Felipe Piscina 
(DEM), Nenê do São João 
(PSB), Luiz Gonzaga Brejão 
(PSC), Rodolpho Borges 
(Rede) e Rogéria Lucas 
(Pode). 

Um dos parlamentares 
que justificou o voto na tri-
buna foi Nenê do São João, 
que enfatizou o caráter po-
lítico do voto. “Eu não estou 
para prejudicar nenhuma 
pessoa, porque eu acho que 
quem vai decidir se tem al-
guma irregularidade ou não 
é o juiz, porque aqui a gente 

faz um ato político” afirmou. 
Os votos contrários ao 

parecer da comissão perma-
nente, ou seja, seguindo o 
TCE e rejeitando as contas do 
ex-prefeito, foram de Adriana 
Vieira (PTB), Agenor do To-
dico (PL) e Thálitha Barboza 
(PT). “O parecer do tribunal 
se difere do julgamento das 
contas pelo Poder Legislati-
vo, porque é concebido para 
ser uma apreciação técnica 
e apolítica dessas contas, o 
que confere caráter imparcial 
de elevado status constitu-
cional”, frisou Adriana, que 
chegou a solicitar a votação 
nominal, pedido rejeitado por 
nove votos a três.

Pindamonhangaba recebe verba de R$ 600 mil para 
ampliar ações de proteção a pessoas em situação de rua
Montante deve reforçar orçamento do Centro de Acolhimento de Moradores de Rua, que deve ser inaugurado em breve

Com foco em expandir 
as ações de proteção às 
pessoas em situação de rua, 
Pindamonhangaba recebeu 
R$ 600 mil reais do Governo 
Federal, por intermediação 
do deputado federal Márcio 
Alvino (PL). O montante será 
direcionado para o Fundo 
Municipal de Assistência 
Social.

De acordo com a Prefei-
tura, a verba será utilizada 
para auxílio no custeio dos 
serviços de proteção especial 
do Centro de Acolhimento 
de Moradores de Rua, que 
será inaugurado em breve. 
Anteriormente, de maneira 
emergencial durante o perío-
do mais intenso da pandemia, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Cruzeiro amplia em 166% capacidade de 
atendimento com creche na Vila Crispim
Nova unidade passa a funcionar em prédio reformado por investimento municipal 
de R$ 400 mil; número de vagas ofertadas cresce com espaço para 120 crianças

a cidade acolheu as pessoas 
em situação de rua no ginásio 
Manoel César Ribeiro, a “Qua-
dra Coberta”. No local, elas 
recebiam refeições, banho e 
também local para dormir.

“Além da parceria e vínculo 
que temos com a entidade 
SOS (Serviço de Obras So-
ciais), iremos agora ter um 
albergue permanente para 
moradores de rua que esta-
mos implantando no bairro 
Alto do Cardoso, e devolve-
remos o ginásio da Quadra 
Coberta para as atividades 
do esporte”, esclareceu a se-
cretária de Assistência Social, 
Ana Paula Miranda.

Os recursos encaminhados 
pelo parlamentar devem 
colaborar diretamente com 
a manutenção de segurança, 
serviços de lavanderia, ali-
mentação e educação social. 

A pasta planeja ainda que 
com o repasse federal, possa 
disponibilizar outro recurso 
do Tesouro para que o Fun-
do Social de Solidariedade 
adquira cestas básicas para 
famílias em situação de vul-
nerabilidade. “Trabalhamos 
de forma integrada, todos 
juntos apoiando as pessoas 
que mais necessitam”, justi-
ficou Ana Paula.

Pindamonhangaba planeja, 
ainda para o próximo mês, a 
retomada das rondas notur-
nas devido ao frio intenso. 
Uma frente fria atinge todo o 
estado de São Paulo fazendo 
as temperaturas despenca-
rem. O Governo do Estado 
recomendou que as defesas 
civis municipais reforcem a 
divulgação de alertas para 
que sejam adotadas medidas 
de autoproteção.

Após investir R$ 400 mil 
na modernização do prédio, 
a Prefeitura de Cruzeiro 
reinaugurou, na manhã da 
terça-feira (17), a creche do 
bairro Vila Crispim. A melho-
ria estrutural possibilitará 
que a unidade escolar quase 
triplique o número de alunos 
atendidos. 

A cerimônia de reabertura 
da EMEI (Escola Municipal de 
Educação Infantil) Maria Apa-
recida Soares Carvalho - Dona 
Lili, contou com as partici-
pações de autoridades como 
o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), do secretário 
de Educação, Mário Flávio 
Costa e do vice-presidente 
da Câmara, Diego Miranda 
(PSD). 

Utilizado até 2020 para 
o funcionamento da escola 
municipal Professor Joaquim 
de Paula Guimarães, o imóvel, 
que fica na rua João Leite da 
Silva, abriga agora a creche 
Dona Lili e teve sua reforma 
iniciada em 6 de dezembro do 
ano passado. Anteriormente, 
a unidade de ensino infantil 
operava em um prédio na rua 
Padre Natal de Rosas, no bair-
ro Lagoa Dourada, vizinho à 
Vila Crispim. 

De acordo com a secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

a creche conta com quatro 
salas de maternal, quatro 
berçários, dois banheiros 
adaptados, refeitório, área 
de recreação com brinque-
dos, lactário, pátio, cozinha, 
almoxarifado e salas dos 
professores, além da direção.

O prefeito destacou que 

o prédio modernizado pos-
sibilitará que a capacidade 
de atendimento da unidade 
infantil salte de 45 para 120 
alunos, representando um 
aumento de 166%. “Essa cre-
che, que atende crianças de 4 
meses a 3 anos e 11 meses, 
teve seu prédio totalmente 

readequado, restaurado e am-
pliado com recursos próprios. 
A unidade não irá apenas 
aumentar consideravelmen-
te o número de vagas, mas 
oferecerá um espaço amplo, 
adequado e de ponta para 
nossas crianças”, destacou 
Fonseca.

Uma das salas da nova creche, entregue na última terça-feira, em Cruzeiro; cidade mais que triplica vagas

Foto: Divulgação Centro Hípico de Lorena

Uma iniciativa em Ubatu-
ba, estabelece uma remune-
ração para pescadores que 
retirarem lixo das águas. As 
inscrições dos trabalhado-
res poderão ser efetuadas 
até a próxima semana.

De acordo com os res-
ponsáveis, o projeto é dire-
cionado aos pescadores de 
camarão que acidentalmen-
te capturam lixo em locais 
de proteção ambiental. Por 
outro lado, a iniciativa foca 
em estimular o recolhimen-
to de resíduos com uma 
recompensa financeira. 

Dessa forma, os trabalha-
dores cadastrados recebe-
rão os valores, que podem 
variar de R$ 200 a R$ 600, 
por meio de crédito em 
cartão alimentação.

A estimativa será feita 
conforme o volume de ma-
terial coletado. O resíduo 
coletado deverá ser entre-
gue em uma área localizada 
na Ilha dos Pescadores. O 
espaço deve receber ainda 
equipamentos como con-
tainers e balança, além de 
estrutura para os agentes 
ambientas. Após pesados, 
os materiais retirados do 
mar serão destinados às 
cooperativas de reciclagem.

Estão aptos à inscrição 
pescadores de arrasto de 
camarão, de embarcações 

Bruna Silva
Ubatuba

com arqueação bruta menor 
ou igual a vinte, residentes 
de Ubatuba e que atendam 
aos requisitos do programa.

Para se cadastrar é preciso 
apresentar documentos, as-
sim como preencher formu-
lário de inscrição que deve 
ser entregue na Área de Pro-
teção Ambiental de Ubatuba, 
à rua Doutor Esteves da Silva, 
nº 510, no Centro. O horário 
de atendimento é das 8h às 
17h. O cadastro ficará ativo 
por um ano. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3832-1397.

Iniciativa remunera 
pescadores por retirar 
lixo do mar de Ubatuba
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Solar dos Pinto Antunes vira palco de 
confronto entre Fradique e Marcondes

O Solar Baptista D’Azevedo, o 
“Casarão da dona Mariazinha 
Pinto Antunes” voltou a ser 
pauta em Lorena, nesta sema-
na. Taxado como “presente de 
grego” e “grande abacaxi” pelo 
vereador Maurinho Fradique 
(MDB), o prédio é tema de 
discussão por utilidade pública 
no município. O ex-prefeito, 
Fábio Marcondes (sem partido), 
responsável pela compra, nega 
irregularidades com aquisição 
de R$ 1,6 milhão em 2020.

Fradique afirmou que teria 
recebido um suposto pedido 
de utilização da tribuna livre na 
Câmara, por parte de uma mo-
radora da cidade, a professora 
universitária e presidente da 
Academia de Letras Lorenense, 
Neide Arruda, que estaria em 
busca de apoio para um pro-
jeto de utilizar o espaço para 
entidades culturais da cidade (a 
professora foi procurada pela 
reportagem do Jornal Atos, 
mas não houve retorno até o 
fechamento desta edição).

Da Redação
Lorena

Em seguida, o vereador vol-
tou à tribuna para falar sobre 
a compra do imóvel. Segundo 
Fradique, o prefeito Sylvio Bal-
lerini (PSDB) recebeu o prédio 
como um “abacaxi”, que precisa 
ser resolvido juridicamente, 
para posteriormente ser re-
vertido em trabalhos junto à 
sociedade. “O atual prefeito na 
verdade recebeu um presente 
de grego do ex-prefeito. Me 
compram um imóvel com situ-
ações contratuais na Justiça, a 
qual se gasta R$ 1,6 milhão e 
agora fica muito simples e fácil, 
até dizer que o atual prefeito 
não está fazendo os trabalhos 
na casa da Mariazinha Pinto 
Antunes, quando isso não é 
verdade!”, exclamou.

O parlamentar ainda chamou 
a compra de irresponsável e 
“real lambança” cometida pelo 
ex-chefe do Poder Executivo.

Em resposta, Marcondes 
negou que haja qualquer ir-
regularidade contratual ou 
impetrada na Justiça com a 
aquisição ainda em 2020, 
e reforçou o peso histórico 
cultural de preservação do 
espaço, que tinha como pro-

jeto a implementação de um 
museu, utilização de entidades 
sociais como o Projeto Guri, e 
a licitação para uma cafeteria. 
“Efetuei o pagamento à vista na 
passagem da escritura. Não há 
problema nenhum e, com cer-

teza, posteriormente também. 
Depois de escritura lavrada, 
não tem problema nenhum, 
não existe nada. Posso afirmar 
aqui que é uma mentira esfar-
rapada do vereador na tribuna”, 
salientou Marcondes, ao citar 

Prédio histórico é chamado de “presente de grego” por vereador, que questiona compra em 
2020; ex-prefeito nega irregularidades e aponta falta de comprometimento com cultura local

que na última terça-feira, pós-
-sessão, pediu ao seu advogado 
que averiguasse se haveria al-
guma ação relacionada à dona 
Mariazinha ou seus familiares, 
e nada foi encontrado.

O ex-prefeito criticou ainda o 

posicionamento do parlamen-
tar ao utilizar termos chulos 
a um prédio que faz parte da 
história de Lorena. “Temos que 
considerar que a capacidade e 
a bagagem cultural e literária 
dele (Maurinho Fradique) é 
abaixo de zero. Ele não tem 
compromisso nenhum, como 
homem público e como ser 
humano, de compromisso com 
a cultura e com o resgate da 
história de Lorena”.

Em outubro de 2020, após 
pouco mais de um mês de tra-
tativas, Marcondes oficializou 
a aquisição do imóvel, desabi-
tado há cerca de quatro anos, 
com recursos próprios. Uma 
área de 3.119.20m², sendo 
670m² apenas de área cons-
truída e ainda uma área verde 
variada com espécies raras de 
arvores. “Se você dividir sem o 
patrimônio cultural histórico 
a edificação antiga, só a grade 
quadrada, o terreno na cidade 
extrapola o valor de R$ 1,6 
milhão, tranquilamente”, valo-
rizou o ex-prefeito, ao lembrar 
a qualidade da localização do 
prédio no Centro do município. 

O Jornal Atos também bus-
cou um posicionamento da 
Prefeitura sobre o ocorrido, 
mas não obtivemos respos-
tas dos questionamentos até 
o fechamento desta edição, 
porém, o Executivo garantiu 
que na próxima segunda-feira 
(23) iria averiguar as supostas 
irregularidades citadas pelo ve-
reador. Também é aguardada 
a exposição do projeto cultural 
dos irmãos Ballerini’s para o 
espaço, atualmente inutilizado.

O Solar Baptista D’Azevedo, comprado pela Prefeitura em outubro de 2020, mas que continua fechado

Foto: Arquivo Atos

Sem restauração, Casa da Cultura segue em obras emergenciais
Casarão recebe reparos na ordem de R$ 33 mil; cidade tem aporte para bancar restauro projetado em cerca de R$ 15 milhões

Após 47 anos sem receber 
reformas significativas, o Solar 
Conde Moreira Lima, a Casa 
da Cultura de Lorena, segue 
com reparos emergenciais 
para conter danificações na 
estrutura. Com cerca de R$33 
mil, os serviços devem ser con-
centrados no telhado do prédio. 
A restauração milionária ainda 

Rafaela Lourenço
Lorena

segue sem data para início.
Segundo a Prefeitura, a últi-

ma obra foi realizada em 1975 
pelo Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado de São 
Paulo), responsável pelo tom-
bamento do prédio histórico 
da cidade. Enquanto o projeto 
para restauração completa 
segue em processos finais 
para assinatura, manutenções 
emergenciais são feitas para 

barrar a deterioração do local, 
que já não abriga os trabalhos 
administrativos e abertos a po-
pulação, por parte da secretaria 
de Cultura e Turismo.

Segundo a diretora de even-
tos Bianca Freitas, foi realizada 
uma licitação, mas a empresa 
declarou falência e consequen-
temente outro certame foi 
aberto. Agora, com contrato 
assinado de R$ 32.907,89, os 
trabalhos seguem concentra-
dos nos telhados, infiltrações e 

calhas do prédio. “Temos dois 
funcionários que se revezam e 
cuidam do casarão, então inter-
namente ele está bem cuidado. 
Estamos atentos diariamente 
aos riscos que ele pode sofrer, 
principalmente em relação as 
chuvas”, explicou.

A secretária de Obras e Plane-
jamento Urbano, Rosana Reis, 
revelou que as manutenções 
tiveram início neste mês. As 
calhas já foram medidas para a 
troca, reparos urgentes na laje 
e em escoras já foram feitos, e 
a empresa segue aguardando 
a chegada de novas calhas, já 
dobradas, para a substituição. 
“Previsão da conclusão, eu 

colocaria mais trinta dias, mas 
como é uma obra emergencial 
que a gente está escorando 
aqui, fazendo algum reparo 
ali, não sei te precisar a data 
certa porque pode ser que 
tenha uma prorrogação. Vai 
depender mesmo do estado dos 
reparos que teremos de fazer”. 

Rosana ressaltou ainda que 
mesmo com essa manutenção, 
não será possível retomar as 
atividades do prédio, somente 
após a restauração.

Restauro – Discutida desde a 
gestão passada, a restauração 
completa do casarão deve ser 
assinada ainda neste ano. Or-
çada inicialmente em R$ 8 mi-

lhões, em 2019, a obra chegou 
ao valor de R$ 10 milhões no 
ano passado, e agora tem uma 
previsão de chegar aos R$15 
milhões. “Vamos fazer uma 
parceria com a Fundação, e ela 
vai fazer uma com a arquitetu-
ra plena, e isso já em meados 
de fechamento também. Aí sim 
vai ser feita a captação de re-
cursos”, explicou a diretora, ao 
citar que a Prefeitura também 
deve auxiliar nesta captação 
financeira junto a deputados 
estaduais e federais. A previsão 
é entre R$ 12 milhões a R$ 15 
milhões investidos, mas ainda 
sem definição de gastos e início 
dos trabalhos.
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para 
conhecimento dos interessados que se encontra aberto, o EDITAL 
DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 33/2022, que tem por objeto o permissão de uso onerosa para 
barracas, parque e carrinho na Expoterra – Festa do Peão 2022.  
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1000, por email: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 09 
horas às 17 horas e no site 
www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1.  
Sessão de abertura para recebimento das propostas.  
DATA: 03/06/2022  
HORÁRIO: 09 horas.  
LOCAL: Salão Luiz Vieira Soares, Rua Francisco de Paula Ribeiro, 
s/nº, Vila Rais, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, 
quando será realizada a sessão de abertura.  
 
Piquete, 19 de maio de 2022. 
 

ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI 

 Prefeito Municipal 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Praça D. Pedro I, 88 – Telefone: (0XX12) 3156 – 1000 – CEP: 12620-000 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para 
conhecimento dos interessados que se encontra aberto, o EDITAL 
DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 33/2022, que tem por objeto o permissão de uso onerosa para 
barracas, parque e carrinho na Expoterra – Festa do Peão 2022.  
Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-
1000, por email: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 09 
horas às 17 horas e no site 
www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1.  
Sessão de abertura para recebimento das propostas.  
DATA: 03/06/2022  
HORÁRIO: 09 horas.  
LOCAL: Salão Luiz Vieira Soares, Rua Francisco de Paula Ribeiro, 
s/nº, Vila Rais, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, 
quando será realizada a sessão de abertura.  
 
Piquete, 19 de maio de 2022. 
 

ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI 

 Prefeito Municipal 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 - REPUBLICADO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 128/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFUSÃO 
CONTÍNUA DE INSULINA PARA SUPRIR PACIENTES COM PROCESSO JUDICIAL, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 02/06/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 02/06/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 02/06/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 23/05/2022. 

 

Cruzeiro, 20 de maio de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE LORENA

LEIS - DECRETOS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 07, DE 17 DE MAIO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A BAIXA DE BENS MÓVEIS PATRIMONIAIS, 
DESCRITOS NO ANEXO ÚNICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro, n°s I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro:
JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO, natural d Rio de Janeiro-RJ, nascido a 13 de
setembro de 1967, estado civil viúvo, militar da reserva, residente rua Fatima de
Camargo Loberto n° 66, Residencial e Comercial Vila Verde, em PindamonhangabaSP,
filho de  JOÃO BATISTA DA SILVA e de MARLENE ROSA DA SILVA.
MARIA TEREZA DE JESUS, natural de Ribeirado Amparo-BA, nascida a 19 de outubro
de 1965, estado civil solteira, escriturária, residente Rua Marcolino Alves dos Santos
n° 230, Jardim Sandra Maria, TaubatéSP, filha de JOSÉ ALVES DA SILVA e TEREZA
CATARINA DAS VIRGENS SILVA. Apresentaram os documentos exigidos pela Lei.
Se alguém souber de algum impedimento, opanha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 dde maio de 2022

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 03 de janeiro de 1998, residente e domiciliado Avenida Mário Nogueira da
Silva, nº 748, Residencial Nova Esperança, Pindamonhangaba SP, filho de MILTON
RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARIA EDILENE DOS SANTOS OLIVEIRA.
PRISCILA GRAZIELE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 05 de outubro de
1984, residente e domiciliada Avenida Dois, nº 440, Bloco 8 B, Apto 202, Viver
Melhor, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO SILVA e ELISA APARECIDA BARBOSA
DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO COSTA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão operador de logistica,
estado civil divorciado, de 35 anos de idade, nascido em Cruzeiro-SP, no dia 03 de janeiro de
1987, residente e domiciliado Rua Gilberto Moraes César, nº 71, Mombaça, Pindamonhan-
gaba SP, filho de HELCIO GONÇALVES e ROSILDA COSTA DE SOUZA GONÇALVES.
ANA PAULA DE CARVALHO RIPARDO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
02 de fevereiro de 1994, residente e domiciliada Rua Gilberto Moraes César, nº 71,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de BERALDO CARDOSO RIPARDO e ANA
MARIA DE CARVALHO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
REGINALDO LOPES GONÇALVES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
analista de sistemas, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em São
Paulo-SP, no dia 13 de dezembro de 1996, residente e domiciliado Rua Joaquim
Nabuco, nº 43, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de REGINALDO
LOPES GONÇALVES e RITA DE CASSIA BARBOSA GONÇALVES.
BIANCA NAMBA BERTI, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil
solteira, de 28 anos de idade, nascida em Bariri-SP, no dia 02 de maio de 1994,
residente e domiciliada Rua Joaquim Nabuco, nº 43, Parque São Domingos,
Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO CARLOS BERTI e SIMONE KIYOMI NAMBA
BERTI. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MIKE RÉGIS RAMOS RAYMUNDO, de nacionalidade brasileira, profissão subgerente,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
10 de setembro de 1993, residente e domiciliado Rua Professor Wilson Pires César,
nº 536, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de EDSON CESAR RAYMUNDO
e SILVANA BATISTA RAMOS RAYMUNDO.
LÁIZE CRISTHIANE ROCHA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
balconista de medicamentos, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de junho de 1992, residente e domiciliada Rua
Professor Wilson Pires César, nº 536, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ GALVÃO DOS SANTOS e ELIANAE ROCHA DE ARAUJO. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JAMES RODRIGO LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de telecomunicação,
estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 28 de
fevereiro de 1985, residente e domiciliado Rua Olavo Bilac, nº 128, Parque São
Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de NELCI DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA.
JACKELINE APARECIDA NUNES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão
enfermeira, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Osasco-SP, no dia
11 de setembro de 1988, residente e domiciliada Rua Olavo Bilac, nº 128, Parque São
Domingos, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS HORTENCIO DA COSTA
e MARIA JOSE NUNES. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VILSON DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de máquina,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Cotia-SP, no dia 03 de outubro de
1991, residente e domiciliado Travessa Dois, nº 29, Jardim Princesa, Pindamonhangaba
SP, filho de VENINO BATISTA DA SILVA FILHO e PETRONILHA DOS SANTOS.
BIANCA MATHIAS MENDROT, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de
novembro de 1994, residente e domiciliada Travessa Dois, nº 29, Jardim Princesa,
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO LUCIANO MENDROT e MARIA TERESA
MATHIAS MENDROT. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÍTALO MONTEIRO ALVES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão supervisor
de manutenção, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de agosto de 1989, residente e domiciliado Rua
Nadir de Souza Rezende, nº 464, Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filho
de ROQUE ALVES FERREIRA e EUNICE MONTEIRO FERREIRA.
EVELING RODRIGUES CLARO CORTEZ, de nacionalidade brasileira, profissão
professora, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de maio de 1990, residente e domiciliada Rua Nadir de Souza Rezende,
nº 464, Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ELIAS CLARO
CORTEZ e SIMONE RODRIGUES CLARO CORTEZ. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JONATHAN LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
músico, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em São João de Meriti-RJ,
no dia 21 de maio de 1995, residente e domiciliado Rua Comerciante Francisco
Zamith, nº 80, Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filho de JORGE LUIZ MENEZES
DOS SANTOS e ANDRÉA DE CARVALHO NASCIMENTO.
ANA BEATRIZ BELO GONÇALVES DE FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão
corretora, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Cabo Frio-RJ, no dia 04
de setembro de 2003, residente e domiciliada Rua Comerciante Francisco Zamith, nº 80,
Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filha de RHUANN SALES DE FARIA e FABIANA
BELO GONÇALVES DE FARIA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALISSON JONATHAN DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de produção, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Santo André-SP,
no dia 18 de março de 1997, residente e domiciliado Rua Angélica Samahá de Faria,
nº 147, Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de DONIZETE
JOSÉ DE ARAUJO e ROSELI MARIA DE ARAUJO.
SAMARA GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão manicure,
estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
05 de novembro de 1992, residente e domiciliada Rua Angélica Samahá de Faria, nº
147, Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDIO
GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARIA HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de maio de 2022.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ GUSTAVO MESQUITA, de nacionalidade brasileira, profissão professor, estado
civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 24 de novembro de
1994, residente e domiciliado Rua Major João Alfredo Homem de Mello, nº 37, Apto
34, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ROBERTO MESQUITA
e ANA MARIA MESQUITA.
MARYARA DE CARVALHO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 29 de
março de 1994, residente e domiciliada Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, nº 230,
Bloco 4, Apto 37, Vitória do Valle II, Pindamonhangaba SP, filha de CAMILO DE
LELLIS FERREIRA SANTOS e ANA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SANTOS.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LOLGHAN RIBEIRO PASSOS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de produção, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Cristalina-GO, no
dia 22 de março de 1999, residente e domiciliado Rua Salatiel Rodrigues da Fonseca,
nº 44, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ROZIVAN PASSOS DE LIMA e
LUCIENE FRANÇA RIBEIRO.
LARISSA DOS SANTOS BADIA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão atendente
de loja, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 14 de novembro de 1999, residente e domiciliada Rua Salatiel Rodrigues da
Fonseca, nº 44, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MIGUEL ANGELO
ANTONIO BADIA E ANDERSON LOPES e VALERIA APARECIDA DOS SANTOS
LOPES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALESSANDRO COSTA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Japurá-PR, no dia 14 de abril de 1995,
residente e domiciliado Rua Pedro Costa Terclavers, nº 69, Jardim Princesa, Pindamonhan-
gaba SP, filho de ADROVANE DA COSTA SILVA e MARIA DO CARMO DA SILVA.
JAQUELINE ALVES FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de outubro de 1991, residente e domiciliada Rua Pedro Costa Terclavers, nº 69,
Jardim Princesa, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO ALVES FERNANDES
NETO e APARECIDA MONTEIRO FERNANDES. Apresentaram os documentos I, III
e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de maio de 2022

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHEL NUNES DOMICIANO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia
08 de outubro de 1986, residente e domiciliado Rua General Júlio Salgado, nº 900,
Apto 103, Tabaú, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO CARLOS DOMICIANO
e SANDRA MARA NUNES DOMICIANO.
PRISCILLA MANUELLE NUNES GRANATO, de nacionalidade brasileira, profissão
analista de planejamento, estado civil divorciada, de 35 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de abril de 1987, residente e domiciliada Rua General
Júlio Salgado, nº 900, Apto 103, Tabaú, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDICTO
NICOLAU GRANATO e NILDA MARIA NUNES GRANATO.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WESLEY DE PAULA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão trabalhador
rural, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 14 de abril de 2001, residente e domiciliado Estrada Acesso Oito, nº 45, Lago Azul,
Pindamonhangaba SP, filho de APARECIDO MARQUES LEMES RODRIGUES e
PATRICIA DE PAULA.
NATÁLIA DE PAULA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de
dezembro de 1993, residente e domiciliada Estrada Acesso Oito, nº 45, Lago Azul,
Pindamonhangaba SP, filha de NAGIB DE JESUS e ELIZETE DE PAULA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO VIEIRA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil divorciado, de 48 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia 30 de
novembro de 1973, residente e domiciliado Rua Euclides de Figueiredo, nº 112, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO VIEIRA PINTO e NEUSA
FELIX VIEIRA PINTO.
ANDREIA APARECIDA LOPES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
servidora pública, estado civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de janeiro de 1981, residente e domiciliada Rua
Euclides de Figueiredo, nº 112, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de
CANDIDO PEREIRA e MARIA DA GLORIA LOPES PEREIRA. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS MIGUEL FERREIRA DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão controlador
de acesso, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de junho de 1994, residente e domiciliado Rua César de César, nº 49,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de MIGUEL ALFREDO FERREIRA DIAS e
MARISA MARCELINO LOURENÇO.
ANA CAROLINA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de
junho de 1998, residente e domiciliada Avenida Dionízio Anochi, nº 303, Cícero Prado,
Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de ADEILTON JACINTO LOPES e LUCIANA
DA SILVA LOPES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS GUSTAVO CHAVONE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de logística
e qualidade, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 19 de dezembro de 1996, residente e domiciliado Rua Raul Borges, nº 730,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ADRIANO CHAVONE e MARIA
REGINA DAS DÔRES SOUZA.
MARIANA APARECIDA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de março de 1999, residente e domiciliada Rua José Benedito Romão Júnior, nº
105, Santa Cecília, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ ADEVAR CARVALHO e
MARIA APARECIDA RELOGEL CARVALHO. Apresentaram os documentos I, III e
IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
           AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
Processo Nº 060/2022 Convite nº 002/2022 
 
Ref: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 4ª 
FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS 
CONSTANTES DO EDITAL. 
 
A Comissão Municipal de Licitação, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em 
sessão pública, datada de 20 de MAIO de 2022, às 9:30 horas, após exame das propostas apresentadas pelos concorrentes, foi proferido 
o seguinte julgamento: 
 
EMPRESAS HABILITADAS: 

 
• MC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

 
Tendo em vista a habilitação da empresa MC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, a Comissão após o exame das propostas apresentadas 
no pleito e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 
 
1º COLOCADO: • MC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 19.231.892/0001-60 - com menor valor global apresentado na ordem 

de R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS); 
•  

 
 
 
 
Fica aberto o prazo recursal. 

Cachoeira Paulista, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
A empresa, abaixo assinada, participante nesta data à licitação referida, declara e torna público que renuncia ao prazo 
recursal relativo à fase de habilitação e julgamento de propostas. 

 

 

 

____________________________________________ 
Razão Social da empresa (ou carimbo) 

 

Ciente: ____________________________________ 
        Nome do Responsável pelo Recebimento 
 
Data: _____/_____/______. 
 
Obs: encaminhar através do email licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
           AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
Processo Nº 060/2022 Convite nº 002/2022 
 
Ref: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 4ª 
FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS 
CONSTANTES DO EDITAL. 
 
A Comissão Municipal de Licitação, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em 
sessão pública, datada de 20 de MAIO de 2022, às 9:30 horas, após exame das propostas apresentadas pelos concorrentes, foi proferido 
o seguinte julgamento: 
 
EMPRESAS HABILITADAS: 

 
• MC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

 
Tendo em vista a habilitação da empresa MC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, a Comissão após o exame das propostas apresentadas 
no pleito e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 
 
1º COLOCADO: • MC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 19.231.892/0001-60 - com menor valor global apresentado na ordem 

de R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS); 
•  

 
 
 
 
Fica aberto o prazo recursal. 

Cachoeira Paulista, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
A empresa, abaixo assinada, participante nesta data à licitação referida, declara e torna público que renuncia ao prazo 
recursal relativo à fase de habilitação e julgamento de propostas. 

 

 

 

____________________________________________ 
Razão Social da empresa (ou carimbo) 

 

Ciente: ____________________________________ 
        Nome do Responsável pelo Recebimento 
 
Data: _____/_____/______. 
 
Obs: encaminhar através do email licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
           AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
Processo Nº 049/2022 Tomada de Preços nº 002/2022 
 
Ref: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO ENTORNO DO 
MONUMENTO DO PADRE LÉO, CONFORME PROJETO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO, 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS.  
 
A Comissão Municipal de Licitação, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em 
sessão pública, datada de 20 de MAIO de 2022, às 9:30 horas, após exame das propostas apresentadas pelos concorrentes, foi proferido 
o seguinte julgamento: 
 
EMPRESAS HABILITADAS: 

 
• CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUCAO LTDA 
• VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA 

 
Tendo em vista a habilitação de todas as participantes, a Comissão após o exame das propostas apresentadas no pleito e adotado o 
critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 
 
1º COLOCADO: • VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA – CNPJ 24.528.760/0001-34 - com menor valor global 

apresentado na ordem de R$ 582.201,22 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E VINTE E DOIS 
CENTAVOS); 

2º COLOCADO: • CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUCAO LTDA – CNPJ 21.564.305/0001-04 - com menor valor global 
apresentado na ordem de R$ 591.677,63 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E 
SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) 

 
 

 
 
 
 
 
Fica aberto o prazo recursal. 

Cachoeira Paulista, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 
MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 

Presidente da Comissão de Licitações 
 

A empresa, abaixo assinada, participante nesta data à licitação referida, declara e torna público que                  
(     )renuncia OU (    )não renuncia ao prazo recursal relativo à fase de habilitação e julgamento de propostas. 

 

 

 

____________________________________________ 
Razão Social da empresa (ou carimbo) 

 

Ciente: ____________________________________ 
        Nome do Responsável pelo Recebimento 
 
Data: _____/_____/______. 
 
Obs: encaminhar através do email licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
           AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
Processo Nº 060/2022 Convite nº 002/2022 
 
Ref: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 4ª 
FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS 
CONSTANTES DO EDITAL. 
 
A Comissão Municipal de Licitação, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em 
sessão pública, datada de 20 de MAIO de 2022, às 9:30 horas, após exame das propostas apresentadas pelos concorrentes, foi proferido 
o seguinte julgamento: 
 
EMPRESAS HABILITADAS: 

 
• MC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

 
Tendo em vista a habilitação da empresa MC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, a Comissão após o exame das propostas apresentadas 
no pleito e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 
 
1º COLOCADO: • MC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 19.231.892/0001-60 - com menor valor global apresentado na ordem 

de R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS); 
•  

 
 
 
 
Fica aberto o prazo recursal. 

Cachoeira Paulista, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
A empresa, abaixo assinada, participante nesta data à licitação referida, declara e torna público que renuncia ao prazo 
recursal relativo à fase de habilitação e julgamento de propostas. 

 

 

 

____________________________________________ 
Razão Social da empresa (ou carimbo) 

 

Ciente: ____________________________________ 
        Nome do Responsável pelo Recebimento 
 
Data: _____/_____/______. 
 
Obs: encaminhar através do email licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

Pinda avança na segurança pública e 
lança programa Câmeras Integradas

Em uma tentativa de am-
pliar a estrutura de seguran-
ça e inibir ações criminosas, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançou no último 
dia 12 o Programas Câme-
ras Integradas ao CSI (Cen-
tro de Segurança Integrada). 
A ação contará com apoio 
das polícias Militar e Civil.

De acordo com o secretá-
rio adjunto de Administra-
ção e responsável pela ação 
tecnológica, Danilo Velloso, 
com a doação e cessão de 
câmeras, a Prefeitura ga-
rantirá maior condições 
de resultados com o mo-
nitoramento. “Hoje, temos 
cerca de 1,4 mil câmeras 
conectadas, mais de dois 
mil sensores, que detectam 
placa do veículo, cor de 
camisa das pessoas, leitura 
facial e comportamental. 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Objetivo é fortalecer ações contra o crime; medida é apoiada pelas polícias Militar e Civil

Com apoio da iniciativa 
privada, podemos aumentar 
esses números e conectar 
toda a cidade, permitindo 
ampliação e melhorias na 
segurança pública e sistema 
integrado de tecnologia”.

Empresários que ado-
tarem o sistema poderão 
utilizar um selo em seus 
estabelecimentos e fornecer 
as imagens das câmeras ao 
CSI, viabilizando monito-
ramento em tempo real e 
garantindo mais segurança 
ao patrimônio e moradores. 
A expectativa é que quando 
houver atividade suspeita 
ou ocorrência, agentes da 
Polícia Militar ou da Guarda 
Municipal compareçam ao 
local. Uma projeção feita 
pela secretaria aponta que 
um policial no monitora-
mento de câmera equivale 
por oito nas ruas.

Apesar do avanço tec-
nológico, o prefeito Isael 
Domingues (PL) ressaltou a 
necessidade do fator huma-
no para as ações.  “Devemos 
aliar tecnologia à humaniza-
ção, permitindo que a cidade 
cresça com qualidade, para 
termos uma visão de futuro. 
Permitindo a utilização de 
dados e informações a fa-
vor dos empresários para o 
crescimento ordenado e sus-
tentável de Pinda”, finalizou.

Lançamento das câmeras integradas para ampliar a segurança pública na cidade, que contou com a presença do prefeito Isael Domingues

Foto: Bruna Silva
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Promoção válida até dia 31 de
maio de 2022

(12) 99148-2196

Cães de Lorena ganham serviço ampliado com vacinação antirrábica semanal iniciada há duas semanas

Foto: Arquivo Atos

Lorena retoma vacinação 
antirrábica de cães e gatos
Serviço interrompido durante a pandemia de Covid-19 passa a 
contar com agendamento semanal na sede da secretaria de Saúde

Paralisado há quase dois 
anos devido a pandemia 
da Covid-19, o serviço de 
vacinação antirrábica para 
cães e gatos foi retomado 
na terça-feira (17) em Lo-
rena. Recomendado pelos 
veterinários, o imunizante 
previne o desenvolvimento 
da doença da raiva.

De acordo com a Prefeitu-
ra, os moradores de Lorena 
interessados em vacinar seus 
animais de estimação devem 
solicitar o agendamento do 
procedimento na recepção 
da secretaria de Saúde, que 
fica à rua Benedito Mar-
condes de Moura Sobrinho, 
nº 38, no Centro. As inscri-
ções podem ser efetuadas 
de segunda a sexta-feira, 
no horário das 13h30 às 
15h30, sendo necessária a 
apresentação de RG, CPF e 
comprovante de residência.

Para que estejam aptos 
a receber o imunizante, os 
cães e gatos devem ter mais 
de quatro meses de vida. A 
ação é recomendada aos 
pet’s que receberam a dose 
anterior da antirrábica há 
mais de um ano.

Segundo o secretário de 
Saúde de Lorena, Adailton 
José Pinto, a expectativa 
municipal é que a vacina-
ção ocorra pelo menos uma 

Da Redação
Lorena

vez por semana, porém isto 
dependerá do número de 
doses mensais que serão 
fornecidas pelo Governo do 
Estado. “É importante deixar 
claro que a vacinação antir-
rábica não é uma campanha, 
mas sim um procedimento 
de rotina que retornou a 
sua normalidade. Nossa 
meta é que a aplicação do 
imunizante ocorra todas as 
terças-feiras. Ressaltamos 

aos donos que a vacina é 
essencial para manter seus 
animais saudáveis, já que ela 
é a única forma de prevenir 
a doença da raiva”.

As novas etapas de vaci-
nação antirrábica estão pre-
vistas para os próximos dias 
24, 31 de maio, e 7 de junho, 
no Centro de Esterilização 
Animal de Lorena, que fica à 
rua Eugênio Borges, nº 147, 
no bairro Vila Cida.

Risco – De acordo com 
a OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), a doença 
da raiva trata-se de uma 
infecção viral aguda que 
pode atingir animais e seres 
humanos. Transmitido atra-
vés da mordida de animais 
contaminados, o vírus ataca 
o sistema nervoso central e 
causa inflamação no cérebro, 
podendo levar à morte se 
não for tratada há tempo.

A causa animal segue em 
alta em Cruzeiro. Além dos 
trabalhos no Cean (Centro 
de Apoio ao Animal), todas 
as unidades escolares da 
rede pública seguem abor-
dando o tema no calendário 
disciplinar. O projeto busca 
a conscientização de todas as 
faixas etárias.

A proposta, de autoria do 
vereador Paulo Filipe Almeida 
(DEM), aprovada na Câmara 
há cerca de dois meses, foi 
sancionada pelo prefeito Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD) e 
implementada na rede pública 
de ensino, pela secretaria da 
Educação com o apoio do 
Cean.

De acordo com a secretária 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social e primeira-da-
ma, Hevelyn Sígolo, além da 
criação do Dia A, o ‘Dia do 
Animal’, no calendário anual 
há o Dia D, da Dengue, com 
todo o material abordado em 
sala de aula elaborado junto 
aos técnicos e veterinários no 
canil municipal. As atividades 
são aplicadas em todas as 
classes até o terceiro ano do 
ensino médio, em diferentes 
disciplinas como biologia, ge-
ografia e ciências. Cada escola 

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

utiliza a própria metodologia, 
porém, com o mesmo material. 

O Dia A, realizado mensal-
mente, é marcado por apre-
sentações e campanhas reali-
zadas durante o mês. “Fiquei 
extremamente feliz porque a 
gente está vendo a evolução 
e o entendimento daquelas 
crianças e adolescentes em re-
lação à causa. Sem contar que 
a gente também está levando 
eles até o Cean para terem 
esse contato com animais sem 
raça”, frisou.

Os estudantes aprendem 
sobre os cuidados com os 
animais, as legislações, quais 
ações podem ser configuradas 
como crime de maus-tratos e 
ainda arrecadam, por exemplo, 
ração para animais em situa-
ção de rua. A primeira-dama, 
que é ativista na proteção 
animal, salientou a impor-
tância de projetos como este 
para Cruzeiro e região. “É com 
muita esperança que iniciamos 
esse projeto, por dias melhores 
para os nossos animais, por 
uma população melhor, mais 
consciente, porque além deles 
entenderem sobre as leis, o 
que deve ou não ser feito, é 
trabalhada a compaixão do ser 
humano neste assunto”. 

Para a implementação do 
tema nas disciplinas, não hou-
ve necessidade de investimen-
tos dos cofres públicos.

Educação de Cruzeiro 
cria calendário anual 
com ações de proteção 
animal nas escolas
Professores desenvolvem atividades 
durante o mês em diferentes disciplinas 
para apresentações no primeiro Dia A

Caraguá é a primeira cidade da região a combater 
a pobreza menstrual com atividade nas escolas

Avançando na pauta fe-
minina, Caraguatatuba ini-
ciou, na segunda-feira (16), 
o processo de entrega de kits 
de absorventes para adoles-
centes da rede municipal de 

Bruna Silva
Caraguatatuba

ensino. Com base na lei 2.597 
de 2021, a cidade é a primei-
ra da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) a combater a 
pobreza menstrual.

O processo de entrega co-
meçou na escola municipal 
Professor Antônio Freitas 
de Avelar. “Esse é um dia 

memorável e quero deixar os 
parabéns à vereadora Vera 
Morais que teve a sensibili-
dade de propor esse projeto. 
Sou pai de duas meninas e 
me sinto realizado em poder 
entregar esses kits que vão 
beneficiar essas jovens que 
precisam”, enfatizou o pre-
feito Aguilar Junior (MDB).

A pobreza menstrual é ca-
racterizada pela ausência de 
recursos básicos de higiene 
como absorventes, água, 
sabonete, papel higiênico e 
infraestrutura adequada (ba-
nheiros seguros, saneamento 
básico e coleta de lixo). A te-
mática está diretamente rela-
cionada com a desigualdade 

Secretaria de Educação inicia projeto com início de entrega de absorventes para adolescentes
social. Mulheres beneficiadas 
pelo problema são aquelas 
que não tem acesso aos itens 
de higiene ou informações 
acerca do tema.

O tópico já era uma pre-
ocupação da secretária de 
Educação, Márcia Paiva, 
quando ainda era gestora 
escolar. Segundo a secretá-

ria, havia a necessidade de 
buscar meios da unidade 
escolar prover absorventes 
para disponibilizar para as 
alunas, especialmente as 
mais carentes. “Essa é uma 
grande conquista para todas 
elas e para nós. Um direito 
adquirido que confere dig-
nidade às mulheres, dando 
acesso a esse item de higiene 
tão importante para a popu-
lação feminina”, assegurou.

A expectativa é que todas 
as unidades municipais re-
cebam os kits. Em caso de 
necessidade, a aluna deve 
procurar a secretaria escolar 
para solicitar o item.

Morte de estudante de 19 anos 
segue sob investigação em Pinda
Primeiros trabalhos apontam que vítima de feminicídio 
foi atacada ao sair de escola e alvejada pelo ex-namorado

A Polícia Civil está investi-
gando a morte de uma jovem 
de 19 anos, vítima de femini-
cídio, na noite da quinta-feira, 
dia 19, em Pindamonhangaba. 
A estudante de enfermagem 
foi baleada quando saía do 
colégio e seguia em direção 
ao carro do pai. O assassinato 
ocorreu por volta das 22h, no 
bairro Alto Cardoso.

Da Redação
Pindamonhangaba

De acordo com informações 
do Corpo de Bombeiros, as 
equipes foram acionadas, mas 
Juliana Fernanda Cândido 
acabou falecendo ainda no 
local. Ao menos três tiros atin-
giram a jovem. O pai estava no 
veículo estacionado em frente 
ao colégio, esperando por ela.

Segundo relatos de pessoas 
que estavam no local do cri-
me, a vítima teria terminado o 
relacionamento recentemente 
com o namorado. As primei-
ras suspeitas apontam para o 

rapaz, que não teria aceitado 
o fim e cometido o crime. 
Apesar dos policiais terem 
feito buscas no endereço do 
rapaz, ele não foi encontrado.

A unidade escolar comuni-
cou, por meio de nota, ainda 
na manhã da sexta-feira, o 
cancelamento das aulas dos 
cursos técnicos. “O Colégio 
Tableau lamenta profunda-
mente a morte precoce de 
nossa aula”. O sepultamento 
da estudante ocorreu às 16h, 
no Cemitério Municipal.

Flagrante do momento em que a jovem é surpreendida pelo assassino; investiação inicial aponta para ex

Foto: Reprodução
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Atleta lorenense de dez anos é campeã 
paulista representando o Centro Hípico
Título garante vaga na equipe estadual para o Campeonato Brasileiro; Centro atua na formação de talentos

A pequena Luisa Bergamaschi, que venceu o Campeonato Paulista no último dia 15; após conquista, amazona se prepara para o nacional 

Representando o Centro 
Hípico Italiano de Lorena, 
Luisa Bergamaschi, de apenas 
10 anos, conquistou o Cam-
peonato Paulista de Hipismo, 
na categoria mini-mirim, no 
último fim de semana, em 
São Paulo. Com o triunfo, a 
pequena amazona garantiu 
uma vaga para representar o 
estado no Campeonato Brasi-
leiro da categoria. 

Realizada entre os últimos 
dias 13 e 15 no Clube Hípico 
de Santo Amaro, na zona sul 
da capital, a competição con-
tou com a participação de 13 

Lucas Barbosa
Lorena

concorrentes na categoria mi-
ni-mirim, destinada a crianças 
de 8 a 11 anos. Superando os 
adversários, Luísa, que mon-
tou a égua Olivia HJ, da raça 
BH (Brasileiro de Hipismo), 
completou o circuito sem der-
rubar nenhum dos 13 obstácu-
los e com o melhor tempo de 
prova. Com a vitória, a jovem 
integrará a equipe paulista 
que disputará o Campeonato 
Brasileiro de Hipismo 2022, 
que será realizado de 7 a 10 
de julho, em Santa Catarina. 

Além de comentar as difi-
culdades que enfrentou antes 
da competição estadual, Luisa 
revelou sua expectativa para o 
próximo desafio. “Ser campeã 

paulista foi muito legal, por-
que achava que não iria con-
seguir, já que estava há três 
semanas doente e sem treinar. 
Estou um pouco nervosa para 
o Campeonato Brasileiro, mas 
acho que tenho chances de ter 
um bom resultado”, projetou 
a menina, encantada com a 
modalidade. “Hipismo é um es-
porte muito legal, mas difícil. 
Nem sempre a gente ganha, 
mas sempre que perdemos 
aprendemos algo novo”. 

Responsável pelo acompa-
nhamento e desenvolvimento 
de Luisa e outros 47 alunos, 
o Centro Hípico Italiano, fun-
dado em 1997 por Fernanda 
Bongetta, oferece desde aulas 

Foto: Divulgação Centro Hípico de Lorena

básicas de equitação até trei-
namento voltado à preparação 
para competições de hipismo.

A gerente do Centro Hípi-
co Italiano, Juliana Peixoto, 
demonstrou otimismo em 
relação à participação dos 
atletas de Lorena nas demais 
competições que ocorrerão 
até o fim deste ano. “As expec-
tativas são sempre grandes. 
Gostamos sempre de sonhar 
alto e ficamos extremamente 
felizes e lisonjeados dessa tur-
ma estar representando o CHI 
e, claro, Lorena. Porém, mais 
importante do que o resulta-
do, para nós, é poder ver que 
estamos fazendo a diferença 
na vida dessas pessoas e, de 

alguma forma, trazendo um 
pouco de felicidade, ensinando 
um pouco sobre trabalho em 
equipe, respeito aos animais 
e diversas outras coisas que 
o esporte nos ensina”. 

Apaixonada pelos animais 
e pelo hipismo, a proprietária 
e diretora do Centro Hípico 
Italiano, Bruna Bongetta, 
apontou os principais diferen-
ciais do trabalho desenvolvido 
pela instituição, que hospeda 
43 cavalos e abriga búfalos, 
cervos, coelhos, lhamas e mi-
nicabras. “Procuramos pregar 
em primeiro lugar que o ca-
valo é um ser vivo como nós, 
e que precisamos respeitá-lo 
e entender que nem sempre 
ele está apto à prática do 
esporte, já que tem vontade 

própria, salientou Bruna. 
“Aqui, tentamos proporcionar 
o ‘gostinho’ de praticar um 
esporte, mais por hobby, e 
claro, se existe a possibilidade 
de pensar no esporte profis-
sional, conseguimos dar todo 
suporte ao atleta em termos 
de instrução”.

Os moradores da região 
interessados em conhecer o 
trabalho desenvolvido pelo 
Centro Hípico Italiano podem 
entrar em contato com sua 
direção através do telefone 
(12) 98141-2401. O empre-
endimento, que fica localizado 
na rua Scyllas Thomé de Sou-
za, nº 409, no bairro Parque 
das Rodovias, conta também 
com páginas nas redes sociais 
Facebook e Instagram.

No lugar mais alto do pódio, Luisa é destaque no estadual de hipismo

Foto: Divulgação Centro Hípico de Lorena


