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Dr. Elton, Letícia Aguiar e Milton Vieira, únicos representantes da RMVale para Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados; região vê representatividade cair para as duas Casas 
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Pinda retoma City Tour com novo roteiro e parcerias
Ação visa fortalecer produtores e segmentos turísticos; parceria com setor privado amplia programa no município

Buscando alavancar o mo-
vimento turístico, a secreta-
ria de Cultura e Turismo de 
Pindamonhangaba retomou, 
na última quarta-feira (28), 
o “City Tour”. A ação busca 
apresentar roteiros turísticos 
dentro da cidade com foco em 
produtores e empreendedo-
res locais.

O trajeto, que visita dife-
rentes pontos do município, 
durou o dia todo. O primeiro 
local é a Queijaria Bolderini, 
negócio familiar que há cerca 
de quatro anos é mantido por 
Felipe Bolderini. O empreen-
dedor explicou que a vincu-
lação à Prefeitura, através 
do Novo Turismo, possibilita 
que mais pessoas possam 
conhecer o empreendimento, 
que já foi premiado interna-
cionalmente.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

“Nós estamos fomentando, 
agora, o outro lado da cidade. 
Estamos pegando a região 
do Pinhão do Borba, através 
da Queijaria Bolderini, uma 
referência na produção de 
queijos artesanais. O intuito 
é que as pessoas, munícipes 
e turistas conheçam os atra-
tivos que temos do outro lado 
da Rodovia Presidente Dutra, 
nos bairros Pinhão do Borba 
e Pinhão do Uma, como o 
Parque Aquático, restaurante 
e orquidário”, ressaltou o dire-
tor de Turismo, Fábio Vieira.

Outros locais como a Es-
tação Arte Encanto, Hotel 
Fazenda Pé da Serra, Restau-
rante Colmeia e alambique 
PindaBôa integram o roteiro 
idealizado pela pasta respon-
sável. Dessa forma, além de 
alavancar os estabelecimen-
tos comerciais da cidade, a 
proposta tem como objetivo 
fomentar o crescimento do 
ecoturismo. A maior parte do Apresentação do projeto City Tour, com principais pontos turísticos de Pinda; programa é ampliado na cidade

Foto: Bruna Silva
roteiro está focado na zona 
rural de Pindamonhangaba 
nos bairros Ribeirão Grande, 
Piracuama e Pinhão do Borba.

Para a presidente do Con-
selho Municipal de Turismo, 
Luciana Tanaka, a movimen-
tação acerca do segmento 
é essencial. Ela ressaltou 
que com as novas medidas 
é possível observar como a 
gestão tem se adaptado para 
o ramo e criado formas de 
apresentar novos produtos. 
Pindamonhangaba integra o 
Circuito Mantiqueira Paulista 
junto às cidades de Piquete, 
Campos do Jordão e Monteiro 
Lobado.

Os interessados em conhe-
cer mais sobre o turismo 
histórico podem entrar em 
contato com a secretaria 
de Cultura e Turismo pelo 
telefone (12) 3642-1080, ou 
indo até a sede localizada na 
rua Deputado Claro César, nº 
33, no Centro.

Região escolhe direita, apoia 
Bolsonaro e perde deputados
Cidades da RMVale têm votação maciça para campanhas bolsonaristas e ajudam 
Tarcísio, líder no primeiro turno; representatividade cai para próximos quatro anos

Se no período pré-eleitoral a 
RMVale (Região Mertropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) acreditava na amplia-
ção da frente parlamentar 
valepraibana na Assembleia 
Legislativa e Câmara dos 
Deputados, a realidade após 
o último domingo (2) foi de 
decepção. Para os próximos 
quatro anos, apenas dois de-
putados representarão as 39 
cidades da região em São Pau-
lo, e um em Brasília. Além da 
queda (em 2018 foram eleitos 
quatro parlamentares), a mo-
nopolização da sub-região de 
São José dos Campos também 
preocupa as outras quatro 
sub-regiões. A reeleição de 
Letícia Aguiar (Progressistas) 
e a eleição de Dr. Elton (PSC) 
foram as únicas oriundas 
da região para a Assembleia 
Legislativa. 
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Restauração da 
Casa da Cultura 
une Prefeitura 
e o Unifatea

Uma parceria entre a Pre-
feitura de Lorena e o Uni-
fatea (Centro Universitário 
Teresa D’Ávila), através da 
Fundação Olga de Sá, prome-
te possibilitar a restauração 
e ampliação do Solar Conde 
Moreira Lima, prédio que 
recebe a Casa da Cultura. 
A assinatura do Termo de 
Intenções para futura contra-
tação de projeto cultural foi 
definida na última semana. O 
Casarão, como é conhecido 
na cidade, teve a proposta 
de restauração feita pela 
Prefeitura em 2018, sendo 
aprovado em março de 2020, 
numa expectativa de que em 
alguns anos leve a recupera-
ção total do espaço. Pág. 2

A Prefeitura de Potim pror-
rogou o prazo para adesão à 
anistia de multas e juros em 
impostos. A população tem até 
o próximo dia 31 para aderir 
ao sistema, que tenta alavan-
car o cofre e reduzir a dívida 
ativa. Os descontos e parcela-
mentos serão concedidos para 
aqueles que formalizarem o 
interesse até o fim deste mês. 
Haverá redução de 75% para 
até seis parcelas, assim como 
70% para 12 parcelas, 60% 
para 24 vezes e 50% para 36 
vezes.

Potim prorroga 
prazo de anistia 
para reduzir
sua dívida ativa
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Prefeitura e Unifatea buscam novo processo 
de restauração do Solar Conde Moreira Lima
Em parceria com secretaria da Cultura, Fundação Olga de Sá contribui para ação que busca parceiros 
para gestão da obra no espaço histórico de Lorena; projeto sobre prédio de 2018 foi aprovado em 2020

Uma parceria entre a Pre-
feitura de Lorena e o Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
D’Ávila), através da Fundação 
Olga de Sá, promete possibili-
tar a restauração e ampliação 
do Solar Conde Moreira Lima, 
prédio que recebe a Casa da 
Cultura. A assinatura do Ter-
mo de Intenções para futura 
contratação de projeto cultural 
ocorreu na última semana.

O Casarão, como é conhecido 
na cidade, teve a proposta de 
restauração feita pela Prefeitu-
ra em 2018, sendo aprovado 
em março de 2020, numa 
expectativa de que em alguns 
anos leve a recuperação total 
do espaço. A Fundação deve 
contribuir para o apoio insti-
tucional na busca de parceiros, 
tanto em âmbito público quan-
to privado e, posteriormente, 
na gestão do restauro.

Na cerimônia, realizada na 
própria Casa da Cultura, assi-
naram o termo o prefeito de 
Lorena Sylvio Ballerini (PSDB), 
a secretária de Cultura e Turis-
mo, Juliana Barbosa, e a presi-
dente da Fundação Olga de Sá, 
Irmã Zenilde Aparecida Fontes. 
“Demos início ao processo, 
ele é longo, mas necessário. A 
partir de uma contratação, a 
Fundação escreve um projeto 

Da Redação
Lorena

cultural com apoio e parceria 
de empresas e profissionais 
renomados da área e somados 
à expertise do curso de arquite-
tura e urbanismo do Unifatea. 
O projeto será submetido à 
secretaria Especial de Cultura, 
do Governo Federal. Após a 
eleição, pela pasta para receber 
recursos, podemos então dar 
início à captação para reali-
zação das obras”, explicou o 
professor doutor José Ricardo 
Flores Faria, diretor executivo 
da Fundação Olga de Sá.

Entre os parceiros para au-
xiliar a Fundação na captação 
de recursos, está a Arquitetura 
Plena, da cidade de Taubaté. 
“Após a captação, e antes da 
restauração, algumas obras 
emergenciais precisam ser 
feitas. Após esse caminho 
percorrido, vamos dividir a 
obra em etapas. Vai ser preciso 
paciência devido ao tempo, 
pois trata-se de restauro, mas 
está tudo bem encaminhado e 
todos estão muito empolgados 
em manter essa história viva”, 
comentou Ana Maria Guima-
rães, da Arquitetura Plena. “Se 
não restaurar, se não preser-
var, não teremos identidade, 
precisamos ter consciência 
de conservar o patrimônio da 
região”, completou.

Para a Prefeitura, a união de 
forças será o diferencial neste 
caminho. “Sou suspeito para 
falar, sou salesiano, fui aluno, 

ex-professor. Sei que juntos nós 
podemos fazer muitas coisas 
boas por Lorena”, afirmou o 
prefeito Sylvio Ballerini.

Já a secretaria de Cultura e 
Turismo comemorou a chance 
de no próximo centenário da 
Casa da Cultura, o espaço ser 
totalmente novo. “Não tem 
como não se emocionar dentro 
dessa casa. A principal questão 

para mim em tudo isso é o 
respeito pela história. Não teria 
ninguém melhor de respeito e 
amor do que a Fundação para 
fazer esse trabalho junto da 
Prefeitura”.

Para a vice-reitora do Uni-
fatea, Irmã Zenilde Fontes, a 
presença das Salesianas na ci-
dade tem marcado diariamente 
a transformação necessária e o 

acolhimento a todos. “Este tra-
balho nos conecta com a alma 
da cidade, com a história, com 
a caridade que marca nomes e 
personalidades que passaram 
por aqui, além de mais uma vez 
destacar a gestão da família 
do Conde Moreira Lima e da 
Viscondessa Carlota de Castro 
Lima, que doaram terrenos 
para construção de escolas 

da congregação da família 
salesiana e para a construção 
da Santa Casa de Misericór-
dia, gerida por mais de cem 
anos pelas Irmãs Salesianas”, 
lembrou.

Solar – No prédio estão cal-
cados importantes pilares da 
história da Terra das Palmeiras 
Imperiais. Considerada uma 
das construções antigas mais 
belas de todo o Vale do Paraí-
ba, o Solar Conde de Moreira 
Lima guarda em suas paredes 
e em cada um dos seus cantos 
fragmentos da história de 
Lorena. Nele hospedaram-se 
o Imperador Dom Pedro 2º, a 
Princesa Isabel, a Imperatriz 
Teresa Cristina e o Conde d’Eu.

Foi residência pessoal do 
Conde Moreira Lima, um dos 
mais ilustres nomes da história 
da cidade e região, legado por 
testamento à Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia 
em 1926 e hoje, pertence à 
Prefeitura de Lorena. O casa-
rão foi construído em 1831, 
de estilo neocolonial para 
neoclássico. Neste solar, no 
século 19, o Conde promoveu 
festas e bailes.

O sobrado foi tombado pelo 
Condephaat (Conselho de Defe-
sa do Patrimônio Histórico) em 
1975, e há anos tem abrigado a 
sede da secretaria de Cultura e 
Turismo de Lorena e um acer-
vo com materiais utilizados 
pelo Conde e sua família.

Representantes da Prefeitura e do Unifatea durante evento que marcou assinatura de restauração no Casarão

Foto: Divulgação PML

Com prazo para adesão de anistia prorrogado, Potim 
espera que outubro alavanque redução da dívida ativa
Prefeitura recebe solicitações sobre multas e juros em impostos municipais até dia 31, e aposta em atividades de Aparecida

Com foco em beneficiar 
mais moradores, a Prefei-
tura de Potim prorrogou o 
prazo para adesão à anistia 
de multas e juros em impos-
tos municipais. A população 
tem até o próximo dia 31 
para aderir ao sistema, que 
tenta alavancar o cofre e 
reduzir a dívida ativa.

Os descontos e parcela-
mentos serão concedidos 
apenas para aqueles que 
formalizarem o interesse 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

até o fim deste mês. Dessa 
forma, haverá redução de 
75% para pagamentos em 
até seis parcelas, assim 
como 70% para 12 parcelas, 
60% para 24 vezes e 50% 
para 36 vezes.  

Além disso, o valor do 
parcelamento não poderá 
ser inferior a duas Ufesp’s 
(Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo) R$ 63,94, medida 
válida para os débitos venci-
dos até dia 31 de dezembro 
de 2021.

Para a secretária de Fa-
zenda de Potim, Renata 
Coelho, a movimentação em 

Aparecida no mês de outu-
bro deve puxar também os 
processos de regularização 
com a Prefeitura. Ela apon-
tou ainda que o prazo foi 
prorrogado, pois diversas 
pessoas procuraram a Pre-
feitura após o término do 
período anterior.

Ainda em junho deste ano, 
a cidade já havia promovido 
a ação com foco em aliviar 
o orçamento financeiro dos 
contribuintes. Desta forma, 
pessoas físicas e jurídicas 
poderiam negociar dívidas 
de IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano), ISS (Im-

posto Sobre Serviços), água 
e alvará. Além de reduzir a 
inadimplência, a atividade 
evita que o morador res-
ponda um processo judicial. 
Segundo a pasta responsá-
vel, processos judiciais que 
já foram iniciados poderão 
ser suspensos até o fim do 

parcelamento, estando “em 
dia” com a Prefeitura.

Para aderir à anistia, basta 
ir até a sede da Prefeitura 
com documentos pessoais. 
O atendimento é realizado 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h30 e das 13h 
às 16h30.
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Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909

Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-

bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303
Cruzeiro: Voyage, 
1.6, ano 2010. Ape-
nas 43.000km roda-
do. Completo! Vidro 
elétrico, trava, alar-
me, direção hidráu-
lica, farol de milha 
rodas de liga leve, 
som, ar condiciona-
do, ar quente, bem 
conservado, carro de 
garagem. Valor: R$ 
23.000,00. Telefone: 
(12) 98143-5314

Ubatuba: Celta, LT, 
1.0, completo, ar, 
direção, trava e vi-
dros, modelo 2013, 
ano 2012. Valor: R$ 
17.500,00. Telefone: 

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 

externa) 1 copa, 1 co-
zinha, 1 área externa 
coberta atrás como 
área de serviço/la-
vanderia e o banhei-
ro externo, 1 corre-
dor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191

Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira 
e 1 vaga de gara-
gem. Ar condicio-
nado e portão au-
tomatizado. Piscina 
ao ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 
pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-
lor: R$ 250.000,00. 
Telefone: (12) 98122-
9267

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lorena. 
Telefone: (35) 98424-

Diversos
Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio, cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e 
não tem onde deixar 
seu bichinho, não 
se preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958

Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 

9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Ser-
viço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 

(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 
e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanal ista, 
psicoterapeuta. Tra-
tamos baixo autoes-
tima, falta de libido, 
empoderamento fe-
minino, autocuidado, 
autoajuda, etc. Te-
lefone: (12) 98206-
5095

Lorena: Padres Ca-
tólicos Ecomênicos, 
celebram casamen-
tos de solteiros, se-
parados e divorciado, 
com ou sem efeito 
civil. Telefone: (12) 
98181-2711

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda parte de 
rotinas de Folha de 
Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 

density fiberboard) 
revestido com lâmina 
natural ( jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxadores. 
Valor: 2.400,00. Te-
lefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
higienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-
mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 
está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 
e experiência que 
nossos clientes es-
peram. Telefone: (12) 
99229-4082

Pindamonhangaba: 
Fomos buscas na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA 
com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
481/2022-SUP; 7774/2022-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de leitores de código de 
barras para atender as necessidades da Secretaria 
de Finanças.
CONTRATADA: TEC HOUSE INFORMATICA LTDA 
- CNPJ/MF Nº: 06.699.202/0001-50
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA 
com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
485/2022-SUP; 8571/2022-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de passagens aérea e 
hospedagem em Brasília para participação do 
Secretário participar da reunião descentralizada 
e ampliada do Conselho Nacional de Assistência 
Social.
CONTRATADA: INTERCITIES AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ/MF Nº: 
57.991.051/0001-40
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO DE 
INTENÇÕES - FUNDAÇÃO OLGA DE SÁ

O Município de Lorena/SP, CNPJ 47.563.739/0001-
75, e a Fundação Olga de Sá, CNPJ 04.956.748/0001-
13, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, celebram Termo de Intenções cujo objeto 
é a futura contratação, não onerosa, totalmente 
gratuita e com proveitos para o patrimônio público e 
para a sociedade, para a elaboração de um Projeto 
Cultural, pela Pretendente Contratada e eventuais 
terceiros envolvidos, em favor do Pretendente 
Contratante, a fim de captar recursos financeiros 
para a execução de Projeto de Restauração e 
Ampliação do Solar do Conde de Moreira Lima, sua 
execução, captação de recursos e destinação. Data 
de assinatura: 28/09/2022

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 040/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Aquisição de plantadeira, roçadeira e carreta agrícola destinada a 
renovação Patrulha Agrícola Municipal, conforme descrições constantes do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA 
e DOCUMENTAÇÃO: 17/10/2022, às 09:00 horas. Optando o licitante em não 
credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, 
os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de 
Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia 
e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 30 de setembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 042/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância UTI Móvel 
(Tipo D) e em Ambulância de Suporte Básico (TIPO B) para Secretaria da 
Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência-Anexo I. 
DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
19/10/2022, às 14:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante 
para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de 
Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados 
em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, 
no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário 
aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio 
Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos 
interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.
br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 03 de outubro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 041/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Obra de 
reforma e iluminação do campo de futebol do Bairro dos Macacos, em Silveiras/
SP, conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. A entrega 
dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 do dia 19/10/2022 no Setor 
de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data às 
9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. O EDITAL 
na íntegra está à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 30 de setembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 

Nº 04 AO CONVÊNIO Nº 04/2018
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-
75, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Lorena – APAE, CNPJ nº 51.785.590/0001-46, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde, celebram 
o Termo Aditivo 04, pelo qual efetiva-se o repasse 
da importância de R$ 105.000,00 (cento e cinco 
mil reais), que tem por objeto efetivar o repasse do 
recurso financeiro em observância ao disposto na Lei 
Ordinária Municipal nº 4004 de 26 de abril de 2022. 
Data da assinatura: 28/09/2022.

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 168/2022 Convite nº 011/2022 
 
Ref.: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
CARREIRA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA E PLANO DE CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA 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 04 de outubro de 2022, às 11:30 horas, após exame das 
propostas apresentadas pelos concorrentes, foi proferido o seguinte julgamento: 

EMPRESAS HABILITADAS: 
 DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ: 

13.426.199/0001-66. 
 PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 10.483.942/0001-21 
 PLANUS BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 17.288.204/0001-72 
 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL, CNPJ: 17.455.394/0001-75 
 SIPAPE SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

EMPRESARIAL EIRELLI, CNPJ: 40.449.047/0001-51 
 ZB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ: 42.911.849/0001-67 

 
Tendo em vista a habilitação das empresas DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA 
ESPECIALIZADA EIRELI, PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, PLANUS BRASIL 
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO 
PROFISSIONAL, SIPAPE SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 
EMPRESARIAL EIRELLI e ZB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA, 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: • PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 
10.483.942/0001-21, com menor valor global de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e 
duzentos reais); 

 2º COLOCADO: SIPAPE SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
E EMPRESARIAL EIRELLI, CNPJ: 40.449.047/0001-51, com menor valor global de R$ 
59.000,00 (cinquenta e nove mil reais); 

 3º COLOCADO: ZB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ: 42.911.849/0001-67, com menor 
valor global de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); 

 4º COLOCADO: DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA 
ESPECIALIZADA EIRELI, CNPJ: 13.426.199/0001-66, com menor valor global de R$ 
68.000,00 (sessenta e oito mil reais); 

 5º COLOCADO: PLANUS BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 
17.288.204/0001-72, com menor valor global de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais); 

 6º COLOCADO: ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL, CNPJ: 
17.455.394/0001-75, com menor valor global de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). 

 
Fica aberto o prazo recursal. 

Cachoeira Paulista, 04 de outubro de 2022. 

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 
Presidente da Comissão de Licitações 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE CRUZEIRO/SP

A Associação dos Funcionários Municipais de Cruzeiro/SP, neste ato 
representado por seu Presidente, Sr. NILTON BENEDITO BATISTA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26,  alínea 
“b”, do Estatuto, para fins do artigo 6º e seguintes, CONVOCA todos 
os associados, através do presente Edital, para ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 14/10/2022 às 15:30 
horas, no salão da sede da Associação, em primeira convocação e às 
16:00_horas, em segunda convocação.
Conforme previsto em nosso Estatuto, se na primeira chamada não for 
contabilizado o número mínimo de participantes, será realizada nova 
chamada, após decorridos meia hora do horário para seu início, e será 
instaurada com qualquer número de participantes.
Lembro-lhes que serão impedidos de tomar parte das deliberações desta 
Assembléia Geral todos aqueles que se encontrarem em débito com suas 
obrigações associativas.
A referida assembléia será com a seguinte ordem do dia:
1. Homologar as alterações estatutárias deliberadas pelo Conselho de 
Deliberativo, com a seguinte redação:

Artigo 19 - alterar o prazo do mandato da Diretoria, que anteriormente 
eram de 03 ( três ) anos passando a 04 ( quatro ),  dando nova redação 
ao Artigo 19 – “ “ O Mandato da Diretoria será de 04 ( quatro ) anos, sendo 
permitida a reeleiçao de até dois terços ( 2/3 ) dos membros”.

Artigo 39 – modificar os motivos de isenção de mensalidade dos sócios, 
dando a seguinte redação: Artigo 39, I, alínea “b”: “ O sócio inativo por 
motivo de licença médica, ficará isento da mensalidade, desde que não 
usem os benefícios ( Salão de Festa, Colônia de Férias em Ubatuba, 
etc.), bem como os convênios ( farmácia, dentista, gás de cozinha, etc.); 
sob pena de se usarem e não pagarem, terem seu nome inscrito no rol 
de devedores da AFMC, com a consequente cobrança dos débitos por 
vias judiciais”.

Artigo 39 – criar o artigo 39, I, alínea “c”, dando a seguinte redação: 
“O sócio inativo por motivo de licença médica, que estiver recebendo 
benefícios do INSS, ficará obrigado a pagar a mensalidade; sob pena de 
não o fazendo, ter seu nome inscrito no rol de devedores da AFMC, com 
a consequente cobrança dos débitos por vias judiciais”.

Artigo 40 – excluir o número “4” da alínea “i”, dando a seguinte 
redação: “ O sócio, para ter direito de ser votado em qualquer cargo 
existente na A. F. M. C., terá que preencher os seguintes requisitos: 1- ser 
brasileiro; 2 – estar em pleno gozo de seus direitos sociais; 3 – apresentar 
atestado de idoneidade Criminal e Judicial”.

Artigo 59, alínea “a” - alterar as cores da A.F.M.C., nas quais 
alteriormente eram: verde, amarelo e vermelho, passando a serem: azul, 
branco e amarelo, dando a nova redação no artigo 59, alínea “b”:  “ As 
cores da A.F.M.C. serão: azul, branco, amarelo e vermelho”.

Criar o artigo 60, dando a seguinte redação: “ A A.F.M.C., poderá alugar 
o seu  salão de festas, bem como estadia na sua Colônia de Férias em 
Ubatuba, para qualquer cidadão de bem, mediante pagamento de aluguel/
diária, definido pela Diretoria”;            

§ ÚNICO – “ O cidadão que estiver freqüentando o salão de festas 
da A.F.M.C., bem como a Colônia de Férias em Ubatuba de maneira 
deselegante ou outros atos impróprios que venha perturbar o seu 
bom andamento, será convidado a retirar-se, ficando sujeito a penas 
disciplinares deste Estatuto”.
Lembro-lhes que serão impedidos de tomar parte das deliberações desta 
Assembléia Geral todos associados que se encontrarem em débito com 
suas obrigações associativas.
Contando com as presença e participação de todos os Associados, 
subscreve-se o presente edital de convocação.
Cruzeiro, 03 de outubro de 2022.

Associação dos Funcionários Municipais de Cruzeiro
Nilton Benedito Batista

Presidente

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 364/2022  
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
ENFERMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 18/10/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 18/10/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 18/10/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 05/10/2022. 
 
 
 

Cruzeiro, 04 de outubro de 2022. 
 
 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 



5 DE OUTUBRO DE 20224

Candidatos da RMVale a deputado federal
58º - Milton Vieira (REPUBLICANOS) – 98.557 votos = 0,42 - São José dos Campos
76º - Roberto Alves (REPUBLICANOS) – 92.566 votos = 0,39% - Taubaté
77º - Eduardo Cury (PSDB) – 92.225 votos = 0,39% - São José dos Campos
111º - Wagner Balieiro (PT) – 49.562 votos = 0,21% - São José dos Campos
129º - Ricardo Galvão (REDE) – 40.365 votos = 0,17% - São José dos Campos
135º- Capitão Souza (PL) – 37.969 votos = 0,16% - Taubaté 
136º - Padre Afonso Lobato (PODE) – 37.645 votos = 0,16% - Taubaté
153º - Loreny (SOLIDARIEDADE) – 29.703 votos = 0,13% - Taubaté 
145º - Flavinho (PSD) – 31.657 votos = 0,13% - São José dos Campos
202º - Hélio Nishimoto (MDB) – 13.415 votos = 0,06 - São José dos Campos
206º - Pollyana Gama (CIDADANIA) – 12.998 votos = 0,05% - Taubaté
209º - Dr Ricardo (PSD) – 12.645 votos = 0,05% - São José dos Campos
229 - Patricia Borges (PL) – 10.434 votos = 0,04% São José dos Campos
239º - Flavia Camargo (PODE) – 9.198 votos = 0,04% - São José dos Campos
242º - Yan Lopes (PSC) – 9.112 votos = 0,04% - Caçapava
254º - Cal Nogarato (PODE) – 8.498 votos = 0,04% - Tremembé
261º - Solange Moraes (PP) – 8.150 votos = 0,03% - São José dos Campos
269º - Cabo Samuel (PP) – 7.262 votos = 0,03% - Guaratinguetá 
275º - Fabiana Soler (PT) - 7.036 votos = 0,03% - Potim
291º - Coronel Stanelis (PODE) – 6.051 votos = 0,03% - Caraguatatuba  
310º - Fabricio da Aeronáutica (MDB) – 5.425 votos= 0,02% - Guaratinguetá
359º - Juarez Juvêncio (PODE) – 4.047 votos = 0,02% - Cruzeiro
362º - Rodrigo Tavano (NOVO) – 3.975 = 0,02% - Caraguatatuba
385º - Arilson (PSC) – 3.540 votos= 0,01% - Guaratinguetá
405º - Sargento Elaine (REPUBLICANOS) – 3.185 = 0,01% - Campos do Jordão
417º - Lilian Mansur (NOVO) – 2.943 votos =0,01% Taubaté
445º - Renata Banhara (REPUBLICANOS) – 2.494 votos – 0,01% - Taubaté
478º - Dra Lyssa Cartier (PL) – 2.045 votos = 0,01% - Guaratinguetá 
481º - Professor Leonardo Alex (PP) – 2.015 votos = 0,01% - Caraguatatuba
489º - Raul Pró Guarulhos (PSOL) – 1.929 votos = 0,01% - Guaratinguetá
531º - Policial Cristiane (PL) – 1.498 votos = 0,01% - Jacareí
564º - Fabião SJC (PSD) – 1.239 votos = 0,01% - São José dos Campos
569º - Dr Marcelo Barrichello (PSD) – 1.217 votos = 0,01% - Taubaté
573º - Renato Paiva (PSD) – 1.176 votos = 0,00% - Jacareí
578º - Pedro Vaz de Lima (NOVO) – 1.151 votos = 0,00% - São José dos Campos
579º - Antônio Motta (NOVO) – 1.143 votos = 0,00% - São José dos Campos
580º - Jeffinho do Vale (UNIÃO) – 1.123 votos = 0,00% - Lorena
581º - Marli Gomes (NOVO) – 1.121 votos = 0,00% - Jacareí 
590º - Fátima Baulé (NOVO) – 1.0443 votos = 0,00% - São José dos Campos
615º - Larissa Análio (MDB) – 880 votos = 0,00% - Cruzeiro
647º - Coronel Paulo Ribeiro (PSBB) – 751 votos = 0,00% - Taubaté
671º - Tina da Saúde (UNIÃO) – 650 votos = 0,00% - Ubatuba
694º - Vinicius Mangabeira (NOVO) – 570 votos = 0,00% - Lorena
717º - Renato Bicudo (NOVO) – 497 votos = 0,00% - Campos do Jordão
718º - Claudio Gaspar (REDE) – 495 votos = 0,00% - Cachoeira Paulista 
771º - Jerusa Silva (REDE) – 340 votos = 0,00% - Jacareí
774º - Prof José Luiz Silveira (PSC) – 328 votos = 0.00% - São José dos Campos
818º - Luís Vieira (PSD) – 209 votos = 0,01 - São José dos Campos
827º - Jefferson Cabral (PSB) – 177 votos = 0,00% - Caçapava
855º - Dudu Sivinski (AVANTE) – 43.557 votos = 0,18% - São José dos Campos
880º - Daniel Munduruku (PDT) – 9.492 votos = 0,04% - Lorena
910º - Maria Joaquina (PDT) – 5.874 votos = 0,02% - Campos do Jordão
913º - Noilton Ramos (PATRIOTA) – 5.726 votos- 0,02% - Taubaté
926º - Coronel Nusque (PTB) – 3.750 votos = 0,02% - Lorena
943º Ademir Pereira (AVANTE) – 2.786 votos = 0,01% - São José dos Campos
953º - Dr. Coimbra (AVANTE) – 2.433 votos = 0,01% - São José dos Campos
968º - Weller Gonçalves (PSTU) – 1.995 votos = 0,01% - São José dos Campos
994º - Priante (PTB) – 1.316 votos = 0,01% - Jacareí
995º - Delegada Junia (PT) – 1.311 votos = 0,01% - São José dos Campos
1.018º - Nego Jackson (PATRIOTA) – 1.080 votos = 0,00% - São José dos Campos
1.013º - Rafael Putovisky (PDT) – 977 votos = 0,00% - São José dos Campos
1.068º - Gabriel Marucci (PCB) – 728 votos = 0,00% - Guaratinguetá
1.093º - Luis Rosas (PROS) – 623 votos = 0,00% - Pindamonhangaba
1.123º  - Marciano (PROS) – 547 votos = 0,00% - Cruzeiro
1.129º - Camilo Terra (PCB) – 522 votos = 0,00% - São Sebastião

Candidatos da RMVale a deputado estadual
80º - Leticia Aguiar (PP) – 68.556 votos = 0,29% - São José dos Campos
93º - Dr. Elton (PSC) – 46.042 votos = 0,20% - São José dos Campos
95º - Ortiz Junior (PSDB) – 66.914 votos = 0,29% - Taubaté
139º - Soldado Madalhano (PSC) 40.664 votos = 0,17 % - Campos do Jordão
140º - Carlos Abranches (CIDADANIA) – 39.530 votos = 0,17% - São José dos Campos
142º - Regis Yasumura (PL) – 39.168 votos = 0,17% - Guará 
155º - Lucas Pavanato (NOVO) – 36.258 votos = 0,16% - São José dos Campos
173º - Antônio Carlos da Silva (REPUBLICANOS) – 32.092 votos = 0,14% - Jacareí
177º - Dulce Rita (PSB) – 30.302 votos = 0,13% - São José dos Campos
181º - Neto Bota (PP) – 28.663 votos = 0,12% - Guará
185º - Edgard Sasaki (PSDB) – 27.677 votos = 0,12 % - Jacareí
199º - Fernando Petiti (MDB) – 24.435 votos = 0,10% - São José dos Campos
218º - Juliana Fraga (PT) – 20.825 votos = 0,09% - São José dos Campos
222º - Delegado Hugo (PL) -20.423 votos = 0,09% - São José dos Campos
235º - Herivelto Vela (PT) – 18.524 votos = 0,08% - Pinda
240º - Douglas Carbonne (REPUBLICANOS) – 18.045 votos = 0,08% - Taubaté
256º - Juvenil Silveiro (PSD) – 16.558 votos =0,07% - São José dos Campos
266º - Talita Cadeirante (PSB) – 14.971 votos = 0,06% 
297º - Médico Cláudio Miranda (REPUBLICANOS) – 12.852 votos = 0,06% - Lorena
302º - Juciane Cunha (PL) – 12.680 votos = 0,05% - São José 
328º - Professora Jéssica Marques (PSOL) – 11.097 votos = 0,05% - São José 
330º - Will Mandato Verde Coletivo (PV) – 11.028 votos = 0,05% - São José
379º - Pitty Passos (PSC) – 8.318 votos = 0,04% - Taubaté
442º - Dr. Edison Riccomi (REPUBLICANOS) - 6.047 votos = 0,03% - Guaratinguetá
453º - Coronel Relder (PSC) – 5.630 votos = 0,02% - Lorena
462º - Ire Juliani (PSD) – 5.506 votos = 0,02% - Ilhabela 
464º - Augusto dos Reis Ferreira (PSD) – 5.471 votos = 0,02% - Guaratinguetá
484º - Tenente Rogério Silva (PL) – 4.982 votos – 0,02% - Guará
486º - Marcia Quintanilha (PC do B) – 4.923 votos = 0,02% - Cruzeiro 
497º - Professora Érika Cândido (PSOL) – 4.652 votos = 0,02% - Pinda
502º - Dr Fernando Oliveira (PSD) – 4.553 votos = 0,02% = Pindamonhangaba
528º - Professor Agliberto (UNIÃO) – 4.092 votos = 0,02% - São José dos Campos
561º - Profa. Chris Grace (PT) – 3.499 votos = 0,02% - Taubaté
578º - Gú do Bardogú (UNIÃO) – 3.259 votos = 0,01% - Guará 
638º - Marcelo Ribeiro (PT) – 2.575 votos = 0,01% - São José dos Campos
669º - Valdir Alvarenga (SOLIDARIEDADE) – 2.286 votos = 0,01% - São José
691º - Fábio Duarte do Povo (UNIÃO) – 2.049 = 0,01% - Pindamonhangaba
703º - Claudinho Soweto (PDT) – 1.959 votos = 0,01% - Piquete
730º - Domingos Gallé (PSDB) – 1.865 votos = 0,01% - Guaratinguetá 
782º - Profa. Jocely (PSB) – 1.466 votos = 0,01% - Ubatuba
803º - Erikão (PSBD) – 1.355 votos = 0,01 – Bananal 
836º - Rico Basano (MDB) – 1.213 votos = 0,01% - São José
843º - Renata (SOLIDARIEDADE) – 1.191 votos = 0,01 -Silveiras
875º - Ale Bezerra (PDT) – 1.078 votos = 0,00% - São José dos Campos
881º - Dree (PSB) – 1.062 votos = 0,00% - Cruzeiro
906º - Jú Guimarães (NOVO) – 953 votos = 0,00% - Jacareí
912º - Mere Oliveira (Solidariedade) – 924 votos = 0,00% - Tremembé
938º - Cecília Amaral (UNIÃO) – 826 votos – 0,00% - Guaratinguetá
948º - Zezinho Nardelo (REDE) – 798 votos = 0,00% - São Luis do Paraintinga
989º - José Alencar (NOVO) – 638 votos – 0,00% - Aparecida
1.001º - Débora Meiko (SOLIDARIEDADE) – 613 votos = 0,00% - Taubaté
1.032º - Pr Ezequiel Araujo (PDT) – 524 votos = 0,00% - Ubatuba
1.062º - Thífany Félix (REDE) – 455 votos = 0,00% - Ubatuba 
1.068º - Duzinho (REDE) – 444 votos = 0,00% - Pindamonhangaba
1.263º - Zelinda Pastora (PATRIOTA) – 8.136 votos = 0,03% - Taubaté
1.314º - Adriana Prado (PATRIOTA) – 2.706 votos = 0,01 % - Bananal  
1.346º - Bosco Automóveis (PROS) – 1.814 votos = 0,01% - Lorena
1.368º - Sargento Julio Cesar (PRTB) – 1.457 votos = 0,01% Aparecida
1.452º - Fernando Barbosa (AGIR) – 760 votos = 0,00% - Pindamonhangaba
1.538º - Fernando Henrique (PATRIOTA) 474 votos = 0,00% - Pinda
1.542º - Adilson dos Santos (PSTU) – 459 votos = 0,00% - São José dos Campos
1.635º - Rui Brum (PATRIOTA) – 289 votos = 0,00% - Aparecida
1.650º - Renata Gouvea (PATRIOTA) – 272 votos = 0,00% - Queluz
1.705º - Neto (PMB) – 197 votos = 0,00% - Piquete
1.794º - Professora Anete (PROS) – 120 votos = 0,00% - Cruzeiro
1.804º - Renata Boaventura (PRTB) – 108 votos = 0,00% - Cachoeira 
1.811º - Ronaldo Mariano (PMB) – 99 votos = 0,01% - Ilhabela
1.835º - Cleber Nunes (PMN) – 82 votos = 0,00% - Ubatuba

À direita, RMVale lamenta queda de 
representatividade entre deputados
Cidades da região apoiam Bolsonaro e Tarcísio ao segundo turno,
mas veem cair número de parlamentares para próximos quatro anos

Se no período pré-elei-
toral a RMVale (Região 
Mertropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
acreditava na ampliação 
da frente parlamentar va-
leparaibana na Assempleia 
Legislativa e Câmara dos 
Deputados, a realidade 
após o último domingo 
(2) foi de decepção. Para 
os próximos quatro anos, 
apenas dois deputados re-
presentarão as 39 cidades 
da região em São Paulo, e 
um em Brasília.

Além da queda (em 
2018 foram eleitos quatro 
parlamentares), a mono-
polização da sub-região 
de São José dos Campos 
também preocupa as ou-
tras quatro sub-regiões. A 
reeleição de Letícia Aguiar 
(Progressistas) e a eleição 
de Dr. Elton (PSC) foram as 
únicas oriundas da região 
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para a Assembleia Legislativa. 
Após deixar o PSL, Letícia 

Aguiar foi eleita para mais um 
mandato pelo Progressistas. 
Foram 68.556 votos, repre-
sentando 0,29% do total. Já 
Dr. Elton, eleito com 46.042 
votos (0,20% do total), assu-
me o cargo em janeiro pela 
primeira vez. Ele era vereador 
em São José dos Campos, mas 
havia perdido o mandato por 
infidelidade partidária.

Na Câmara dos Deputados, 
Milton Vieira será o único par-
lamentar da RMVale. Reeleito 
com 98.557 votos (0,42%), ele 
tem trabalho focado na saúde e 
já havia representado a região 
como deputado estadual, entre 
2011 e 2018.

Para a redução de cadeiras, 
os eleitores deixaram nomes 
tradicionais de fora, como 
Eduardo Cury (PSDB), Ortiz 
Júnior (PSDB) e Padre Afon-
so Lobato (Podemos). Outro 
candidato frustado foi Sergio 
Victor (NOVO), nascido em 
Taubaté, mas com passagens 
pelas regiões de Guaratingue-

tá e Cruzeiro. Victor tentava a 
reeleição como estadual, mas 
com 41.671 votos, acabou 
ficando sem mandato.

Além destes, o vice-prefeito 
de Guaratinguetá Regis Ya-
sumura (PL) obteve 39.168 
votos, mas não conseguiu 
a eleição, assim como o ex-
-prefeito de Caraguatatuba, 
Antônio Carlos da Silva (RE-
PUBLICANOS), lembrado 
por 32.092 eleitores, mas 
ficou de fora. Outro nome 
não eleito, mas que tenta 
colher frutos dos números 
do domingo eleitoral é Heri-
velto Vela (PT), que recebeu 
18.524 votos. Representante 
do movimento sindicalista de 
Pindamonhangaba, ele faz as 
contas com foco nas eleições 
de 2024. Vela é apontado 
como possível prefeiturável 
para a cidade.

À direita – Além da eleição 
de nomes de partidos de 
direita para as duas casas 
legislativas, as urnas mos-
traram uma RMVale mais 
pendente às campanhas da 

coligação de Jair Bolsonaro 
(PL). O presidente, que dis-
puta o segundo turno contra 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), recebeu 
a maioria dos votos. Das 39 
cidades da nossa região, 

Bolsonaro venceu em 32. 
Lula teve maioria dos vo-
tos em apenas sete, cinco 
delas na sub-região do Vale 
Histórico.

Confira os nesta página a 
lista dos candidatos eleitos na 

RMVale e quem ficou sem 
cargo para os próximos 
quatro anos. A situação 
é parecida com Tarcísio 
de Freitas (Republicanos), 
que obteve a maioria dos 
votos na RMVale.


