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RMVale prepara telões em praças públicas para torcedor 
acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar

A aguardada estreia do Bra-
sil na Copa do Mundo do Qatar 
será nesta quinta-feira (24), 
às 16h, contra a Sérvia. Para 
celebrar o momento, cidades 
como Pindamonhangaba, 
Caraguatatuba, Guaratinguetá 
e Piquete preparam espaços 
públicos para que os mora-
dores possam acompanhar 
o primeiro jogo da Seleção 
Brasileira.

Em Pindamonhangaba, a 
“Copa na Praça” será realizada 
na praça Sete de Setembro, na 
área central, com transmissão 
ao vivo de todos jogos da equi-
pe comandada pelo técnico 
Tite. Além do telão que a tor-
cida verde e amarela poderá 
conferir, haverá também a 
apresentação do DJ Marcelo 
Ratto, antes e depois da parti-

Bruna Silva
RMVale 

Estrutura montada em Pinda para transmissão de partidas do Brasil na Copa do Mundo; região na torcida

cada. Entre os dias 20 e 28 o 
espaço estará aberto das 12h 
às 22h, e a partir do dia 29 de 
novembro até 18 de dezembro, 
das 11h às 22h. Para acessar 
o local o torcedor precisa doar 
uma peça de roupa para a 
Campanha Solidária do Fun-
do Social de Solidariedade de 
Caraguatatuba, que pede pre-
ferencialmente roupas infantis 
e masculinas adulto que serão 
repassadas para famílias em 
vulnerabilidade social. Tam-
bém serão aceitas doações de 
alimentos não-perecíveis. O 
local também dispõe de foo-
dtrucks para comercialização 
de alimentos e área para venda 
de bebidas. 

Fase de grupos – Além da 
estreia na quinta-feira, o Brasil 
segue na sua participação na 
segunda-feira (28), quando en-
frenta a Suíça, às 13h. O último 
jogo desta etapa será contra 
Camarões, no dia 2, às 16h.

da. A final do evento também 
será exibida. 

Guaratinguetá também terá 
a edição do evento “Copa na 
Praça com as Casas Bahia”. A 
iniciativa também irá trans-
mitir todos os jogos da Copa 
do Mundo, com estrutura 
montada na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves. A estrutura 
montada conta com telão, 
tendas e praça de alimentação 
para torcedores. Conforme a 
organização, serão três jogos 
por dia nesta primeira fase.

Piquete também contará 
com telão para que a torcida 
acompanhe os jogos, na praça 
Duque de Caxias.

No Litoral Norte, a festa da 
torcida é feita na “Arena Cara-
guá em Copa” desde o domingo 
(20). O evento foi montado na 
Praça da Cultura, no centro da 
cidade, e conta com um mega-
telão de 15 metros quadrados, 
além outro dois com 12 metros 

Pinda, Caraguá, Guará e Piquete abrem espaços para torcedores durante a competição no Qatar; primeiro jogo nesta quinta

Câmara aprova LDO com 
oito emendas em Lorena
Previsão de gastos deve chegar a R$ 320  milhões no ano que 
vem; social, saúde, agricultura, esporte e juventude são reforçadas

Em uma sessão rápida, mas 
acalorada pelos debates, a 
Câmara de Lorena aprovou na 
segunda-feira (21) a LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias) 
para 2023. O texto foi aprova-

do por 15 votos a 1. Apenas 
o vereador Élcio Vieira Júnior 
(PSB) foi contrário. Pelo pro-
jeto enviado pelo Executivo, 
o orçamento para o ano que 
vem será de R$ 320 milhões. 

Ao texto foram acrescentadas 
oito emendas, segundo o 
presidente Fábio Longuinho 
(PSD). “Quatro emendas fo-
ram aprovadas por 9 votos 
a 7 e nas outras quatro, teve 

empate (8 a 8). Eu desempatei 
para a aprovação”. As emen-
das são nas áreas sociais, 
saúde, agricultura, esporte e 
juventude.

Pág.  2

Pindamonhangaba discute 
diretrizes para uso de solo

Com foco no desenvolvimen-
to, a secretaria de Obras e Pla-
nejamento de Pindamonhan-
gaba apresentou o projeto de 
lei de revisão de uso do solo. A 
reunião contou com a presença 
de autoridades, parlamentares 
e secretariado. O objetivo é 
fazer com que o Município seja 
mais flexível com prioridade 

nas ações atreladas à lei de 
liberdade econômica, assim 
como respeito ao meio am-
biente e atenção especial às 
áreas residenciais, evitando 
que essas regiões recebam 
atividades comerciais ou ser-
viço que causem aglomeração 
ou trânsito intenso.

Pág.  4

Pág.  4

Uso de máscaras volta a ser 
obrigatório em ambientes 
fechados em toda Cunha

O prefeito de Cunha, José 
Éder Galdino da Costa (PSDB) 
publicou o decreto 061/2022, 
que estabelece a obrigatorie-
dade do uso de máscaras nos 
ambientes fechados, para o 
enfrentamento da Covid-19. Se-

gundo o decreto, a medida foi 
necessária devido ao gradativo 
aumento de casos positivos, 
possivelmente gerado pela alta 
transmissibilidade da cepa do 
coronavírus.

Pág.  2

Saúde de Guará orienta uso de 
máscara em locais fechados

A secretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá está orientando a 
população a voltar a usar más-
cara em locais fechados e com 
aglomeração. A orientação foi 
passada através de um vídeo Pág.  2

gravado para as redes sociais 
da Prefeitura pela médica pneu-
mologista Heloísa Bazzarelli e 
pelo médico clínico geral José 
Antônio Cartagena.

Piquete abre 
inscrições para 
concurso com 
até 24 vagas

Pág. 7

Piquete abriu nesta segun-
da-feira (21) as inscrições 
para o concurso público que 
deve garantir o ingresso de 24 
novos servidores municipais 
em 2023. Além das vagas 
diretas, o certame servirá para 
o preenchimento de cadastro 
reserva de profissionais. Em 
nota divulgada no site oficial 
piquete.sp.gov.br, a Prefeitura 
revelou que as inscrições para 
o concurso seguirão abertas 
apenas até o próximo dia 1. O 
processo de seleção conta com 
oportunidades com salários 
que variam de R$ 1.330,40 a 
R$ 5.344,28, para candidatos 
que possuem desde o ensino 
fundamental até o ensino 
superior. Uso de máscaras nas ruas volta à discussão; Cunha aprova retorno e Guará pede apetrecho em locais fechados

Foto: Arquivo Atos

PM Ambiental resgata aves
de cativeiros em três cidades
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EXAME DE IMAGEM É NA SANTA CASA!

Câmara de Lorena aprova orçamento para 
2023 com oito emendas de três vereadores
Previsão de gastos, segundo a Prefeitura, deve chegar a R$ 320  milhões no ano que vem; social, 
saúde, agricultura, esporte e juventude são áreas mais reforçadas para investimentos municipais

Em uma sessão rápida, mas 
acalorada pelos debates, a 
Câmara de Lorena aprovou na 
segunda-feira (21) a LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias) 
para 2023. O texto foi apro-
vado por 15 votos a 1. Apenas 
o vereador Élcio Vieira Júnior 
(PSB) foi contrário.

Pelo projeto enviado pelo 
Executivo, o orçamento para o 
ano que vem será de R$320 mi-
lhões. Ao texto foram acrescen-
tadas oito emendas, segundo 
o presidente Fábio Longuinho 
(PSD). “Quatro emendas foram 
aprovadas por 9 votos a 7 e 
nas outras quatro, teve empate 
(8 a 8). Eu desempatei para a 
aprovação”.

As emendas são nas áreas 
sociais, saúde, agricultura, 
esporte e juventude. Uma das 
emendas, de autoria de Longui-
nho e Wanessa Andrea (Cida-
dania), trata do meio ambiente, 
com a destinação de R$ 100 
mil “para o financiamento e im-
plementação de ações visando 

Andréa Moroni
Lorena

a restauração, reconstituição 
e preservação do patrimônio 
ambiental, incluindo iniciativas 
de reflorestamento, obras am-
bientais, de gestão de resíduos 
sólidos e outras que possam 
colocar em risco a manutenção 
do Meio Ambiente (trecho da 
emenda)”.

Outra emenda trata do setor 
de esportes. Também de auto-
ria de Longuinho e Wanessa 
Andrea, foram destinados 
R$100 mil para “planejar, 
organizar e controlar as ativi-
dades relativas ao desporto e 
lazer, a fim de formar cidadãos 
e atletas que se utilizem do 
esporte como meio de vida e 
renda, além de trazer, por meio 
da prática esportiva, saúde e 
qualidade de vida”. A verba 
vai aumentar o número de 
jovens atendidos pelo Fadenp 
(Fundo de Apoio ao Desporto 
Não Profissional).

Emenda de autoria do verea-
dor Marcelo Alvarenga (PSD), 
destina verba para três progra-
mas sociais: R$ 850 mil para 
o Fundo Municipal do Idoso; 
R$ 50 mil para a secretaria da 
Agricultura para a implemen-Longuinho e Wanessa Andrea, dois dos três vereadores que apresentaram alterações na Lei de Diretrizes

Foto: Arquivo Atos

tação de atividades relaciona-
das à agricultura familiar e 
o fomento de projetos nesse 
segmento; R$ 500 mil para 
implantação e manutenção do 
Centro de Zoonoses.

Também através de emenda 
foi determinado o repasse de 
R$ 300 mil para a Estação da 
Juventude, que faz parte da 
subsecretaria da Juventude. O 
dinheiro seria usado para mo-
biliar o espaço, que funciona 
na antiga estação de trem, e 
promover curso de capacitação 
para jovens.

Outro projeto beneficiado 
através de emenda foi o da 
Cozinha Piloto para os jovens 
que deixem a Fundação Casa. 
Serão destinados R$ 460 mil 
para atender esses egressos 
e suas mães ou responsáveis, 
que receberão capacitação na 
área de gastronomia. Todos 
os alimentos produzidos na 
cozinha serão encaminhados 
para crianças atendidas pelo 
Provim.

Essas duas últimas emendas 
também foram de autoria dos 
vereadores Fábio Longuinho e 
Wanessa Andrea.

Uso de máscaras volta a ser obrigatório 
para ambientes fechados em Cunha
Decreto leva em conta o aumento de casos e falta de aceitação da vacina na cidade

O prefeito de Cunha, José 
Éder Galdino da Costa (PSDB) 
publicou, no Diário Oficial do 
Município, o decreto 061/2022 
que estabelece a obrigatorie-
dade do uso de máscaras nos 
ambientes fechados, como 
forma de enfrentamento da 
Covid-19. Segundo o decreto, 
a medida foi necessária devi-
do ao gradativo aumento de 
casos positivos no município, 
possivelmente gerado pela 
alta transmissibilidade da nova 
cepa do novo coronavírus.

Pelo decreto, fica determina-
da a obrigatoriedade do uso de 
máscara no interior de órgãos 
públicos, considerados aqueles 
de uso especial como edifícios 
ou terrenos destinados a ser-
viço ou estabelecimento da 
administração pública; nos 
estabelecimentos privados, em 
especial nos estabelecimentos 
comerciais e prestadores de 
serviço. 

O uso de máscara é obriga-
tório pela população em geral, 
por agentes públicos, prestado-

Andréa Moroni
Cunha

“Temos equipes disponíveis 
para isso, a não aceitação que 
dificulta”.

Neste sábado (26), a secre-
taria de Saúde realizará mais 
um mutirão de vacinação. 

res de serviço e particulares, 
por contribuintes, clientes, 
consumidores, fornecedores, 
empregados e colaboradores. 
“Fica reiterada a recomenda-
ção para que seja utilizada 
máscara de proteção quando 
da circulação de pessoas nos 
espaços de acesso aberto ao 
público, incluídos os bens de 
uso comum da população, 
inclusive vias públicas”.

O secretário de Saúde de 
Cunha, Gilvam Augusto Coe-
lho, destacou que os casos da 
doença têm aumentado no 
município, “O decreto também 
leva em consideração as proje-
ções do Ministério da Saúde e 
da Fiocruz quanto à tendência 
de crescimento dos casos de 
síndrome respiratória”.

Segundo Silva, a falta de ade-
são vacinal no momento tam-
bém é um fator que preocupa a 
Prefeitura. “No momento temos 
95,97% da população com es-
quema vacinal iniciado, porém 
temos 777 faltosos na segunda 
dose e 6.920 pessoas faltosos 
na primeira dose adicional”. A 
vasta zona rural também não 
é empecilho para a vacinação, 
de acordo com o secretário. 

Todas as unidades de saúde 
estarão abertas das 8h às 16h. 
Em Cunha, a quarta dose de 
reforço está sendo aplicada 
nos adultos acima de quarenta 
anos.

Foto: Arquivo Atos

Uso de máscaras; Cunha volta a tornar obrigatório em toda cidade

Saúde de Guará
orienta uso de máscara
em locais fechados

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá está orientan-
do a população a voltar a usar 
máscara em locais fechados 
e com aglomeração. A orien-
tação foi passada através de 
um vídeo gravado para as 
redes sociais da Prefeitura 
pela médica pneumologista 
Heloísa Bazzarelli e pelo 
médico clínico geral José 
Antônio Cartagena.

Segundo a pneumologista, 
o número de casos e interna-
ções ligados à Covid-19 estão 
aumentando na cidade e na 
região e, por isso, é necessário 
retomar o uso das máscaras. 
“Nós não queremos que os 
índices subam como no passa-

Da Redação
Guaratinguetá

do, então, o uso da máscara em 
ambientes fechados e em locais 
com aglomeração de pessoas é 
muito importante”.

A médica recomendou o uso 
da máscara descartável em vez 
da de pano. “A máscara descar-
tável é mais eficiente que a de 
pano. Quem tiver condições 
pode usar a máscara N95, mas 
ela tem um custo mais elevado”.

O médico José Antônio lem-
brou que a atual cepa da covid 
pode ser confundida com uma 
gripe comum e até com uma 
alergia. “Os sintomas mais 
comuns são a tosse, coriza, dor 
de garganta e até febre. Quem 
estiver com esses sintomas 
deve fazer o teste e, em caso, 
positivo deve ficar em casa. Os 
casos mais graves e os idosos 
devem ser encaminhados para 
as unidades básicas de saúde”.
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Buscando coibir o fun-
cionamento de cativeiros 
clandestinos de aves sil-
vestres na região, a Polícia 
Militar Ambiental deflagrou 
no último fim de semana 
operações em três muni-
cípios. Além do resgate de 
83 pássaros, a iniciativa 
resultou na aplicação de 
R$ 41,5 mil em multas aos 
responsáveis pelos crimes 
ambientais.

De acordo com a PM Am-
biental, as primeiras duas 
operações foram realizadas 
na manhã da sexta-feira (18) 
em Guaratinguetá e Roseira. 
Na primeira cidade, os poli-
ciais encontraram 44 aves 
em um cativeiro montado 
em uma propriedade rural 
no bairro Vila São Bento. 

Da Redação
RMVale

Ao constatarem o crime, os 
policiais encaminharam o 
dono do imóvel à Delega-
cia de Guaratinguetá, onde 
ele foi liberado após pagar 
uma multa de R$ 22 mil. 
Em Roseira, a ação policial 
ocorreu em um sítio no 
bairro Pedro Leme. Flagra-
do mantendo ilegalmente 
19 pássaros em gaiolas, 
o proprietário do imóvel 
foi levado à Delegacia de 
Roseira, onde foi multado 
em R$9,5 mil e solto em 
seguida. 

No último sábado (19) foi 
a vez de Lorena ser palco 
de uma operação da PM 
Ambiental. Após denúncia 
anônima, os agentes inva-
diram uma casa no bairro 
Cidade Industrial.

No fundo da residência, 
eles se depararam com vinte 
aves silvestres trancafiadas 
em um cativeiro. Sem au-

PM Ambiental resgata aves silvestres de cativeiros em três cidades
Operações realizadas no fim de semana libertam mais de oitenta pássaros; três homens são multados por crime ambiental

Aves resgatadas em operações da Polícia Ambiental na região; três homens foram indiciados na região

Foto: Reprodução PMA

Adiada pela quarta vez, Taxa de Preservação 
Ambiental segue em fase de testes em Ubatuba
Perspectivas de arrecadação anual na cidade litorânea é de pelo menos R$ 12 milhões; Prefeitura 
promete, para o próximo ano, melhor investimento nas ações de cuidados com meio ambiente

Depois de adiar pela quarta 
vez a cobrança da TPA (Taxa 
de Preservação Ambiental), 
Ubatuba segue com aos pre-
parativos para a implantação, 
prevista para o início de de-
zembro. O Município iniciou 
a fase de testes do sistema, 
sem custos aos turistas, para 
a implementação da medida 
até o próximo mês. Na ativa, o 
programa deve arrecadar cer-
ca de R$ 12 milhões por ano.

Ao contrário do divulgado, a 
TPA não foi iniciada no último 
dia 10, com foco no feriado pro-
longado da Proclamação da Re-
pública. Segundo o secretário 
de Meio Ambiente, Guilherme 
Penteado, o sistema está pronto 
para operacionalização, mas 
serão feitos os últimos testes 
para ajustar os cadastros de 
isenção junto aos módulos e 
evitar problemas futuros. Já a 
cobrança ainda não tem uma 
data definida, mas a previsão 
é que comece até o fim do ano.

Rafaela Lourenço
Ubatuba

A cidade, que tem média de 
quase um milhão de turistas 
aos verões, é um dos principais 
destinos do Litoral Norte. Com 
a fase de testes, os softwares 
serão atualizados e o sistema 
calibrado. Dados como do flu-
xo de veículos serão coletados 
e repassados para a Polícia 
Rodoviária Estadual.

Aprovada em dezembro 
de 2019, a TPA deve taxar 
o turista por dia em R$ 3,50 
para motocicletas, motonetas 
e bicicletas a motor; R$13 
veículos de passeio; R$19,50 
caminhonete e furgão; moto-
ristas de vans pagarão R$39; 
micro-ônibus e caminhões 
R$59; e R$ 92 para os ôni-
bus. A medida tem dividido 
opiniões de banhistas, co-
merciantes e proprietários de 
quiosques que dependem do 
movimento na alta tempora-
da. “Vai diminuir a quantidade 
de turista na cidade, e vai 
afetar quem? A gente, que 
precisa desse movimento que 
você ‘tá vendo’ (sic)!”, frisou 
um empresário que preferiu 
não se identificar.

Tráfego de turistas em Ubatuba, que deve começar a cobrar Taxa de Preservação Ambiental até o fim do ano

Foto: Raafela Lourenço

início do mês, uma lei com-
plementar que garantiu mu-
danças no critério de isenção 
da tarifa. A principal delas 
é que além dos moradores 
de Ubatuba, não precisarão 
pagar a TPA os motoristas de 
veículos com placas de Cara-
guatatuba, Cunha, Ilhabela, 
Natividade da Serra, Paraty, 
São Sebastião e São Luiz do 
Paraitinga. Outra importante 
alteração é que os automóveis 
com passagem rápida pela 
cidade, com período inferior a 
quatro horas, também estarão 
livres da cobrança.

Os cadastros para isenção 
podem ser feitos presencial-
mente na ECOUbatuba (empre-
sa que administra o serviço), 
que fica à rua Pacaembu, nº 
70, no bairro da Estufa 1 ou 
pelo site ecoubatuba.com.br.

O pagamento pelas diárias 
poderá ser feito automatica-
mente com as tags de pedágio 
e estacionamento para veícu-
los, pelo aplicativo da ECOU-
bautuba, na sede da empresa 
ou nos postos espalhados pela 
cidade. 

torização para manter os 
animais no local, o dono do 
imóvel foi encaminhado à 
Delegacia de Lorena, sendo 
liberado apenas após pagar 
uma multa de R$ 10 mil.  

Apesar de não terem sido 
presos, os três homens, que 
não tiveram suas idades di-
vulgadas, responderão por 
crime ambiental.

Os pássaros resgatados 
nas operações foram leva-
dos ao Cetas (Centro de Tria-
gem de Animais Silvestres), 
órgão do Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis), que funciona 
em Lorena.
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AVISO DE DISPENSA 

 
EDITAL Nº 118/2022  

PROCESSO Nº 194/2022  
DISPENSA DE VALOR Nº 110/2022 

 
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará Dispensa de 
licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:  
DATA LIMITE PARA APRESENTAÇAO DA 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 28/11/2022, ÀS 17:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   DA 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  

ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: www.cachoeirapaulista.sp.gov.br 
 
 
 

      
  OBJETO:     

 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica a AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO E 

MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA. 

 
Marcos Vinicius da Costa Carvalho 

Setor de Licitações 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
ERRATA 
 

Na Publicação do dia 22/11/2022 - Página 3. 
Onde se lê:  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 - RETIFICADO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 408/2022 
Recebimento das propostas: até às 14h30min do dia 02/12/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 02/12/2022, a partir das 14h31min; 
Início da sessão pública/lances: dia 02/12/2022, às 15 horas. 
 

Leia-se: 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 - RETIFICADO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 408/2022 
Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 02/12/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 02/12/2022, a partir das 09h31min; 
Início da sessão pública/lances: dia 02/12/2022, às 10 horas. 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de edital RERRATIFICADO:

TOMADA DE PREÇO Nº 22/2022 PROC. Nº 431/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços, do tipo empreitada por menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestação de serviços de engenharia para a obra de drenagem de águas pluviais no 
Bairro Novo Horizonte, Lorena/SP. A alteração ocorreu na planilha orçamentária e suas 
referências. A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 11 de janeiro de 2023, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

UUMMUUAARRAAMMAA  CCLLUUBBEE  DDEE  AAPPAARREECCIIDDAA   
 

CC OO NN VV OO CC AA ÇÇ ÃÃ OO   
 

Aparecida, Novembro de 2.022 
 Senhor Associado: 
  Convocamos V.Sa., para a eleição dos Conselheiros e Diretores que irão compor o Novo 
Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva do Umuarama Clube, Biênio 2.023/2.025, que se 
realizará dia 17 de dezembro de 2.022, das 10:00 hs às 17:00 hs ininterruptamente, no Salão Térreo 
do Umuarama Clube. 

Os candidatos inscritos para o Conselho são os seguintes: 
 

EDSON ANTONIO DA SILVA...................(RUSSO )....................... nº 747....................... Tít. nº 117  
ÉRICA MACIEL LINO DOS SANTOS.....(ÉRICA ).................. nº 749........................ Tít. nº 347 
JOÃO VICENTE J. B. GUEDES PEREIRA.. (JOÃO )....................... nº 750........................ Tít. nº 589  
RODRIGO FERNANDO NUNES LEITE...( LEITE )......................... nº 751........................ Tít. nº 146  
CILMARA LUCIA BECKMAN CORTE....( MARA )............... nº 752........................ Tít. nº 509 
WAGNER DAMIÃO................................( WAGNER.)..................... nº 753........................ Tít. nº 378 
MICHAEL STEFANI NOGGUEIRA......(MICHAEL  )....................... nº 754........................ Tít. nº 319   
EDNILSON MARCONDES TEIXEIRA......( ED  )...................... nº 755........................ Tít. nº 347 
  

Chapa  inscrita  para Diretoria Executiva: 
 
                                                                  CHAPA  01:                                                                          

 

                               Diretor –Presidente:......NIVALDO JOSÉ FRANCISCO     ( AMARAL )        
                               Vice–Presidente:............JOSÉ CARLOS DA SILVA              

                                 1º Tesoureiro:.................CLAUDIA HELENA REIS SALOTTI                    
                               2º Tesoureiro:.................CARLOS ALBERTO KOMEIK SILVA  

●                                1º Secretário:..................MARCELO EDUARDO GARCIA AGUIAR 
                               2º Secretário:................. ROBERT LUIS ROSA 
 
  Outrossim, esclarecemos que os candidatos acima relacionados, cumpriram 
integralmente as condições exigidas para a sua inscrição e aprovadas pela Diretoria e Conselho. 
  Comunicamos finalmente à V. Sa., que só poderão votar os Sócios Proprietários 
maiores  de  18 anos, quites com o Clube ( Taxa de Manutenção – recibo da mensalidade de 
Dezembro ) e que não estejam cumprindo suspensão. 

 

Atenciosamente 
 

    Luiz Flávio Roma Azen Rangel                                     Nivaldo José Francisco  
           Diretor – Presidente                                     Pres. Cons. Deliberativo 
 
                                      Marcelo Eduardo Garcia Aguiar 
                                                      Diretor - Secretário 

 

Edital de Audiência Pública
ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101/2000, e aos 
artigos 43, Inciso II e 44, do Estatuto da Cidade – Lei nº 12.257/2001, 
visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo 
à participação popular na discussão da elaboração do anteprojeto da LOA 
– Lei Orçamentária
Anual do Município de Lorena para o exercício financeiro de 2023, a Câmara 
Municipal de Lorena torna público que será realizada no Plenário da Câmara 
Municipal  de Lorena, a AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à participação 
popular, convidando os interessados e a população do Município com início 
às 18h15m do dia 06 de dezembro de 2022.
Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar 
o anteprojeto e seus respectivos anexos disponibilizados previamente em 
nosso site oficial: camaralorena.sp.gov.br, na opção Câmara Sem Papel, 
onde os interessados poderão, durante o horário da audiência, solicitar 
explicações sobre o tema por meio do Portal da Câmara Municipal e do 
“e-Sic – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo 
“Fale Conosco”.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a expectativa é arrecadar 
R$1,2 milhão por mês. Os 
recursos irão para o Fundo do 
Meio Ambiente e terão uma 
gestão conjunta ao Conselho 

Municipal do Meio Ambiente. 
Entre as linhas de investimen-
to estão educação ambiental, 
recuperação de áreas degrada-
das, plantio de árvores e limpe-
za urbana, já que a produção 

de lixo anual do município é 
de 42 mil toneladas, sendo 
mil toneladas por dia apenas 
no Réveillon.

Isenção – A prefeita Flavia 
Pascoal (PL) sancionou, no 
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Foto: Arquivo Atos

Catadores cobram Prefeitura de Aparecida 
pelo retorno do serviço de coleta seletiva
Depois de mais de um ano interrompido, Município projeta retorno dos trabalhos em até 15 dias

Os catadores de recicláveis 
de Aparecida estão cobrando 
da Prefeitura a volta da coleta 
seletiva, que está parada há 
mais de um ano. Segundo a 
presidente da Cooperativa 
Anjos da Limpeza, que fica no 
bairro Perpétuo Socorro, Kátia 
Santos, cerca de dez famílias 
estão sendo afetadas com a 
paralisação do serviço.

Kátia explicou que sem a co-
leta, o lixo reciclável vai para o 
aterro sanitário em Cachoeira 
Paulista. “Muito triste falar 
isso, mas hoje estamos pagan-
do para enterrar os recicláveis 
no aterro sanitário”. A coleta 

Da Redação
Cruzeiro

Saco de lixo espera por serviço de coleta; Cooperativa Anjos da Limpeza quer volta do sistema em Aparecida

do lixo é de responsabilidade 
do Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto).

Nas administrações pas-
sadas, segundo Kátia, a Coo-
perativa arrecadava de 10 a 
15 toneladas mês. “E agora 
só estamos coletando de 4 a 
5 toneladas de dois em dois 
meses, só não fechamos a Coo-
perativa porque nós fazemos a 
nossa coleta e fazemos a venda. 
Retirando os gastos que temos 
com água, luz e diesel, ainda 
sobram R$ 600 para cada um”.

A presidente da Cooperativa 
reclamou da falta de apoio 
da atual gestão. “Hoje, com 
essa administração, estamos 
sentindo na pele a falta de 
apoio em todos os sentidos. 
É uma falta de consideração 

Piquete abre inscrições para concurso público com 24 vagas 

A Prefeitura de Piquete 
abriu nesta segunda-feira 
(21) as inscrições para o 
concurso público que deve 
garantir o ingresso de 24 
novos servidores municipais 
em 2023. Além das vagas di-
retas, o certame servirá para 
o preenchimento de cadastro 
reserva de profissionais.

Em nota divulgada no site 
oficial piquete.sp.gov.br, a 
Prefeitura revelou que as 
inscrições para o concurso 
seguirão abertas apenas até 
o próximo dia 1. O processo 
de seleção conta com opor-
tunidades com salários que 
variam de R$ 1.330,40 a 
R$5.344,28, para candidatos 
que possuem desde o ensino 

Da Redação
Piquete

fundamental até o ensino 
superior. 

Disponível no site do Insti-
tuto IBDO Projetos, contra-
tado pelo Município para 
organizar o concurso, o 
edital informa que são ofere-
cidas 24 vagas, distribuídas 
pelos 12 cargos, auxiliar de 
almoxarifado (1), auxiliar 
de desenvolvimento infan-
til (5), engenheiro civil (1), 
escriturário (4), farmacêu-
tico (1), fiscal (1), guarda 
patrimonial (4), lixeiro (2), 
operador de máquina pesada 
(1), procurador jurídico (1), 
professor de educação física 
(1) e professor de educação 
especial (2).

Válido por dois anos, o 
certame conta também com 
cadastro reserva para 14 
funções, agente de sane-
amento, assistente social, 

Salários oferecidos variam de R$ 1.330 a R$ 5.344; prova é agendada para o próximo dia 11
atendente, calceteiro, den-
tista, eletricista, encanador, 
inspetor de alunos, médico 
veterinário, professor de 
ensino infantil, psicólogo, 
técnico em edificação, téc-
nico em enfermagem e vigia. 

As provas objetivas, que 
variam de conteúdo de acor-
do com o cargo desejado, 
serão aplicadas no dia 11 
de dezembro. Os locais de 
realização dos exames de-
verão ser divulgados até 
o fim deste mês no site da 
Prefeitura.  

Os moradores da região 
interessados em se inscre-
verem no concurso devem 
acessar o site da organiza-
dora, ibdoprojetos.org.br. 
As taxas de inscrição variam 
de R$ 19 e R$ 22, de acordo 
com a vaga pretendida pelo 
candidato.

para com o nosso trabalho, que 
só traz benefícios para todos, 
principalmente para o poder 
público, que só ganha com o 
nosso trabalho”.

Prefeitura – Aparecida in-
formou que deve retomar a 
coleta seletiva dentro de 15 
dias. A secretaria do Meio 
Ambiente ficará responsável 
pelo trabalho.

Segundo o secretário Nelson 
de Souza, o município será 
dividido em duas regiões e 
cada bairro será atendido 
pela coleta seletiva uma vez 
por semana. A secretaria já 
possui um caminhão para a 
coleta seletiva e nos próximos 
dias será feita a divulgação do 
cronograma e os horários de 
cada bairro.

Prefeitura de Piquete; cidade abre inscrições para concurso público com contratações em cargos e reservas

Foto: Arquivo Atos

Pinda realiza ações para discutir novas diretrizes para uso de solo
Meta para as ações na cidade é priorizar o desenvolvimento do município e garantir o desenvolvimento organizado

Com foco no desenvolvimen-
to do município, a secretaria 
de Obras e Planejamento de 
Pindamonhangaba apresen-
tou o projeto de lei de revisão 
de uso do solo. A reunião 
contou com a presença de 
autoridades, parlamentares e 
secretariado.

O objetivo é fazer com que 
o Município seja mais flexível 
com prioridade nas ações 
atreladas à lei de liberdade 
econômica, assim como respei-

Da Redação
Caraguatatuba

to ao meio ambiente e atenção 
especial para as áreas resi-
denciais, evitando que essas 
regiões recebam atividades 
comerciais ou de serviço que 
causem aglomeração ou trân-
sito intenso.

“Existem uma série de res-
trições que impedem o de-
senvolvimento qualitativo 
de Pindamonhangaba. Com a 
revisão, poderemos criar uma 
correção tornando a lei mais 
benéfica para o Município, 
para os empreendedores, 
para comércio, para empre-
sas, investidores, bem como 
dividir responsabilidade com 

os responsáveis técnicos pelos 
empreendimentos e com o 
pequeno e microempresário, 
que são classes que crescem 
a cada dia”, assegurou a res-
ponsável pela pasta, Marcela 
Franco.

A próxima fase é a finalização 
da apresentação e consolida-
ção de uma minuta de projeto 
de lei que será enviado à Câma-
ra, ainda neste ano, para vota-
ção. A secretária analisou que 
a participação dos vereadores 
e da sociedade foi importante, 
levantando questionamentos e 
observações sobre o processo 
de conclusão do documento.
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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-

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 descober-
ta (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: 

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 

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

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-

Ilhabela: Curso de 
m e r g u l h o  O p e n 
Water Diver. Cur-
so completo PADI, 
com material didá-
tico, prática já com 
e qu ipam e n to  d e 
mergulho inc luso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958
Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
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2010/2011, na cor 
branca, com capaci-
dade para transportar 
até 800kg. Telefone: 
(12) 99716-7648

Caraguatatuba: Mé-
todo único e simples 
para ter a Agenda 
Cheia e v iver do 
Design de Sobran-
ce lhas.  Você va i 
aprender meu méto-
do exclusivo do abso-
luto zero, mesmo que 
seja iniciante e não 
tenha experiência. 
Telefone: (12) 98252-
4092

Guaratinguetá: Clí-
nica de recuperação 
especializada. Nosso 
tratamento oferece: 
Cuidado da parte fí-
sica, mental e espiri-
tual! Contamos com 
diversas reuniões 
e atividades como: 

Espiritualidade, 12 
passos, partilha de 
sentimento, vídeo te-
rapia, cultos ecumê-
nicos, prevenção de 
recaídas, simulado 
de N.A, temáticas 
com especialistas, 
consultas individuais, 
terapia ocupacional, 
acompanhamento fa-
miliar. Valor: 900,00 
Telefone: (12) 98112-
9492

Caraguatatuba: Se-
gurança Eletrônica: 
Vendas, instalação, 
manutenção, alarme, 
cerca elétrica, con-
certina, sistema de 
câmeras, interfone, 
rede laminada, auto-
matização de portão, 
mandíbula. Telefone: 
(12) 3883-6892

Caraguatatuba: Ve-
nha ser um Jovem 

Bombeiro com a 
gente .  Cr ianç as 
de 07 a 15 anos. 
No curso teremos 
aulas de Disciplina 
e Hierarquia, Ética 
e Civismo, Primei-
ros Socorros, Lei 
Lucas, Salvamento 
Terrestre, Combate 
a incêndio, Animais 
peçonhentos, se-
gurança no lar, nós 
amarrações e muito 
mais.
Lorena: Presto ser-
viço a domicílio ou 
manutenção local. 
M anu tenç ão em 
computadores, ins-
talação. Especialis-
tas em segurança 
da informação (com 
técnicas avançadas 
de proteção contra 
hackers).

Ubatuba: JM trans-
portes, fretes, mu-

danças, carretos. 
Atendemos de se-
gunda a segunda e 
feriados. Fazemos o 
seu orçamento sem 
compromisso. Temos 
o melhor preço da ci-
dade. Telefone:  (12) 
99653-6031

Guaratinguetá: En-
genheiro Civil regis-
trado no CREA-RJ 
e no CREA-SP, de-
senvolve projetos e 
acompanha execu-
ção de obras e refor-
mas em geral. Faz 
também revisão de 
instalações elétricas 
e hidráulicas e pro-
jetos para instalação 
de plataformas ver-
ticais (elevadores) 
em residências e em 
entradas de condo-
mínios. Telefone: (21) 
98845-7132

Caraguatatuba: Ins-
talação, manutenção, 
higienização e ven-
das de Ar Condicio-
nado. Os melhores 
preços da região! 
Telefone: (12) 99627-
2601

Ilhabela: A Nilton Tu-
rismo Ilhabela com 
seus equipamentos, 
Jipe/Lancha/Escona/
Lanchas Boat/Pas-
seios diariamente, 
praias, cachoeiras, 
mirantes trilhas. Va-
lor: 1.004.55. Telefo-
ne: (12) 99189-7404

Construções, enca-
namentos, telhados, 
hidráulica, elétrica 
em geral. F: 99247-
3335
Construção, refor-
mas e reparos. F: 

98887-8618

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhanga-
ba: Mesa/bancada 
para cozinha ou 
área gourmet. Feita 
sob encomenda, em 
marcenaria concei-
tuada. Ótimo mate-
rial e acabamento. 
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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: 

(12) 9979-75522

Pindamonhangaba: 
Citroen C3, 1.4, GLX, 
2011, Prata, com ar 
condicionado, vidros 
elétricos, rodas de 
liga leve. Valor: R$ 
20.500,00. Telefone: 
(12) 3642-5009

Caraguatatuba: Ven-
do suzuki samurai 
4x4 ,  r e s t au r ad o , 
feito para trilha pe-
sada, com guincho 
13 .0 0 0 lbs  pneus 
novos. Tudo novo. 
Valor: R$ 52.000,00. 
Telefone: (12) 98192-
0010

Ilhabela: Uno Mille 
Economy, 1.0, 2011, 
2 portas, flex, ban-
co traseiro rebatível. 
Motor ok. Valor: R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Pindamonhangaba: 
Vendo Corsa Se -
dan, 16V, 4 portas, 
direção, vidro, trava, 
vidro verde. Cabeço-
te Zerado. Valor: R$ 
8.700,00 Telefone: 
(12) 99157-4162

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, preto, ano 2005, 
completo, 1.6. Valor: 

R$ 16.000,00. Te-
lefone: (12) 99108-
4924

Caraguatatuba: Car-
ro com baixa quilo-
metragem, abaixo 
da tabela. Valor : 
41.000,00. Telefone: 
(12)981135865

Guaratinguetá: Land 
Rover Discovery II, 
au tomát ica ,  4x4, 
mu i to  c o nse r va -
da. 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blinda-
da. Valor: 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731 

Ilhabela: Vendo Ran-
ger com um pequeno 
problema no módulo 
de ignição, e o res-
tante em perfeito es-
tado, com freio ABS, 
ar condicionado, tra-
vas elétricas, vidros 
elétricos e capota 
de fibra. Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 982183535

Lorena: D20, conser-
vada, motor maxion, 
turbo, diesel, único 
dono, revisada, ca-
pota marítima. Do-
cumentos em ordem. 
Facilito pagamento. 
Valor : 45.000,00. 

Telefone: (12) 99607-
7699

Pindamonhangaba: 
Uno Economy Wat 
1.0, 2 portas. 97.000 
km rodados, pneus 
novos, todo revisado. 
Vendo ou troxo por 
carro ou moto de até 
R$ 8.000,00. Valor: 
R$ 16.000,00. Telefo-
ne: (12) 99704-9938

Cruzeiro: Ford Ecos-
port Titanium 14/15, 
completa, vermelha, 
manual, nota fiscal, 
quitada, sem deta-
lhes. Somente venda. 
Valor: R$ 60.000,00. 
Telefone: 12-99659-
2383

Caraguatatuba: Car-
ro impecável, nunca 
batido, perfeito esta-
do. Assoalho original, 
motor original, 1.6 a 
alcoll, feito inteiro 
com peças originais. 
Pneus e amortece-
dores, suspensão 
novas.  Va lo r :  R$ 
7.200,00. Telefone: 
12-997159393

Lorena: Sw4 srx, 4x4, 
2.9=8, TDI, Diesel, 
automática, 7 luga-
res, com 9.700km 
rodado, cor branca, 

sem detalhes. Valor: 
204.900,00. Telefo-
ne: (12) 99607-7699

Cruzeiro: Gol Plus, 
16v, 2005,direçção 
hidráulica, t rava, 
a larme, roda de 
liga 15", dcd retrátil, 
abaixo da tabela. 
Valor:
R$ 13.500,00. Tele-
fone: 12988086877

São Sebastião: S10, 
ano 2000, diesel, 
4x4, cabine simples, 
câmbio manual, di-
reção hidrául ica, 
com motor em bom 
funcionamento, fu-
nilaria em bom es-
tado, documentação 
em dia, pronto para 
transferência. Valor: 
31.000,00. Telefone: 
(12) 99714-8380

Pindamonhangaba: 
Uno Vivace, 1.0, 
flex, direção hidráu-
lica, vidros elétricos, 
ar condicionado, air 
bag, aparelho de 
som, f re ios abs. 
Carro em perfeito 
estado, com todas 
revisões em dia. 
Corrente dentada, 
pastilha e disco de 
freios novos. Valor: 
R$ 26.500,00. Tele-
fone: 12981612227

Roseira: Fiat Argo 
Precision, 1.8 E.Torq 
com direção elétri-
ca. Valor: 47.500,00 
à vista ou 50% de 
entrada mais parce-
las em até 60x sem 
jutos. Telefone: (12) 
99619-7311

Caraguatatuba: Ven-
do City 2009/2010. 
Recuperado. Auto-
mático, banco de 
couro, regulagem 
de direção. Todos 
opcionais. Comprei 
o car ro e consta 
como recuperado. 
Documentação toda 
em ordem, constan-
do CSV. Carro com 
88.000KM. Valor: R$ 
27.000,00. Telefone: 
(12) 98132-5127

Motos
Caraguatatuba: Hon-
da NXR 150 Bros 
ES, partida elétrica, 
documentação ok. 
IPVA Pago. Valor: R$ 
6.500,00. Telefone: 
(12) 99703-1443

Cruzeiro: Twister, 
A m a r e l a ,  2 0 0 7. 
72.580 KM rodado. 
Valor: 4.800,00. Te-
lefone: (24) 99236-
6693

Lorena: Moto PCX 
SPORT 2020 FLEX, 
zero km, no valor de 
R$ 9.300,00 à vista 
ou 50% de entrada 
mais parcelas em até 
36x, taxa zero. Te-
lefone: (12) 99703-
4899

Taubaté: vendo Hon-
da Civic LXR 2.0 au-
tomático ano 2016 
flex branco. F: (12) 
99603-6352
Taubaté: vendo Cor-
sa Sedan 1.4 Flex di-
reção, alarme, pneus 
novos ano 2010 4pts. 
F: (12) 99239-5907
Taubaté: vendo Peu-
geot 307 SW 2.0  16v 
5 pts ano 2008 – 
prata. F: (12) 99771-
6877
Taubaté: vendo Sa-
veiro Trendline 1.6 
flex 8v ano 2018 pra-
ta. F: 97403-1364
Taubaté: vendo Fox 
Plus 1.6 MI flex 8v 
ano 2014 IPVA pg. 
F: 99647-7068
Taubaté: vendo Agile 
LTZ 1.4 8v flex cinza 
ano 2010 completo. 
F: 97411-1703
Taubaté: vendo Pris-
ma ano 2010 preto 
4pts flex. Aceito tro-
ca. F: 99125-4407
Taubaté: vendo Mon-

tana 1.4 econoflex 8v 
ano 2013 branco. F: 
99161-4306
Ta u b a t é :  v e n d o 
Ecosport 1.6 flex ano 
2017 prata. Doc. Ok. 
F: 99687-8211
Taubaté: vendo Spa-
ce Fox Trend 1.6 flex 
8v ano 2014 verme-
lho 4pts.F: 99181-
0304
Taubaté: vendo Palio 
1.0 flex 8v 5pts preto 
ano 2014. F: 3632-
6336
Taubaté: vendo Uno 
Vivace 1.0 f lex 8v 
4pts ano 2014. F: 
98195-0390
Taubaté: vendo Fiat 
Argo 1.0 6v flex ano 
2018 – 4pts vermelho 
manual. F: 98845-
3855
Taubaté: vendo S10 
DLX 2.4 ano 2004 – 
128cv prata 4pts. G. 
F: (11) 99599-1032
Taubaté: vendo Ford  
Ka 1.0 flex ano 2018 
prata. F: 98131-7171
Ta u b a t é :  v e n d o 
Ecosport Freestyle 
1.5 12v flex ano 2018 
azul. F: 98883-6336
Taubaté: vendo Uno 
way 1.4 flex 8v ano 
2011 verde. Abaixo 
da tabela. F: 99624-
8303
Taubaté: vendo Fox 
connect 1.6 flex 8v 
ano 2019 branco 4 
ptas completo, ma-
nual e chave reser-
va. F: 99242-1760
Taubaté: vendo Fio-
rino Furgão 1.5 fire 

flex ano 2012. Van 
utilitário- branco doc 
pg. Ano 2022. F: (11) 
97645-9000
Taubaté: vendo Mon-
tana LS 1.4 econo-
flex ano 2013 – preto. 
F: 99638-6296
Taubaté: vendo CG 
125 ano 86 motor 
impecável. Preta. F: 
99798-7116
Taubaté: vendo CB 
500 ano 99 prata 2° 
dono ótimo estado. F: 
97405-1600
Taubaté: vendo Titan 
Fan 125 ano 2012 
doc.ok vermelha. F: 
98229-4665
Taubaté: vendo CB 
300 ano 2010 prata 
F: 97402-3188
Ta u b a t é :  v e n d o 
Honda Biz ano 2013 
partida elétrica. Re-
visada. Vermelha. F: 
99137-9716
Ta u b a t é :  v e n d o 
Kawasak i  Versys 
1000 branca c/aces-
sórios ano 2013. F: 
98131-9960
Taubaté: vendo CG 
160 Titan f lex ed. 
especial azul ano 
2019. Aceito cartão. 
F: 99599-1032
Taubaté: vendo CBX 
250 Twister vermelho 
doc.2022 revisada 
ano 2003. F: 99146-
7526
Taubaté: vendo CG 
150 Fan f lex ano 
2014 doc.ok ótimo 
estado. F: 98843-
1305
Pinda: vendo Fiat Pa
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PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 600/2022-SUP e 9552/2022-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa 
DROGARIA UCHOAS II LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 09.238.758/0001-37, inscrição estadual nº 420.138.776.112, com sede na Praça Dr. 
Arnolfo de Azevedo, nº 113, Centro, Lorena/SP, CEP: 12.600-210, endereço eletrônico: 
reunidos@reunidos.etc.br, telefone: (12) 3159-1477, cujo objeto consiste na aquisição 
de medicamento para curativo e tratamento de feridas de pacientes com hanseníase que 
seguem em acompanhamento no ambulatório de Secretaria de Saúde.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 601/2022-SUP e 8560/2022-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa M. M. 
MAQUINAS ME, localizada na Rua Visconde do Rio Branco, nº 65, Centro, Guaratinguetá/SP, 
CEP: 12500-190, telefone: (12) 3132-3726, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.243.123/0001-
30, inscrição estadual nº 332.147.310.110, cujo objeto consiste na aquisição de máquinas 
agrícolas para realização de manutenção no Centro Social Urbano (CSU), nas condições 
e especificações constantes da Justificativa de Compra Direta (SC 2920/2020).
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA - EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Nº 01 - Contrato 34/2018 – TP 07/2021 – Proc. Licitatório 438/2021 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA CONTRATADO: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 
04.769.815/0001-90 CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto acréscimo 
ao Contrato nº 34/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 438/2021, Tomada de Preços nº 
07/2021, firmado entre os contratantes em 04 de abril de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, ficam acrescidos 
aproximadamente 49,72% (quarenta e nove vírgula setenta e dois por cento), equivalentes a R$ 
156.953,61 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e um 
centavos) ao valor global do contrato atualizado, destinados a alteração qualitativa.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo, para cobrir as despesas relativas à 
alteração do Contrato é de R$ 156.953,61 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta 
e três reais e sessenta e um centavos). PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará 
para R$ 472.574,03 (quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e 
três centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA Nº 565/2022-SUP, 8911/2022-GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do TERMO DE 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima referido, onde lê-se: 
“art. 24, II”; leia-se “art.24, I””. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 23/2022 - PROC. Nº 423/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao pregão presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objeto é Registro de preços para aquisição parcelada de emulsão asfáltica RR-2C, tambor 
de 200 litros pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora, com emissão da respectiva 
Ata de Registro de Preço, conforme abaixo:
Empresa: PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME– CNPJ: 
21.418.672/0001-91
Vencedora dos itens: 01 Valor Total: R$ 189.000,00 (Cento e oitenta e nove mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 35/2022 - PROC. Nº 400/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos da 
Lei n° 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
cujo objeto é Aquisição de equipamentos de odontologia, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação das empresas vencedoras, 
com a emissão do Contrato:
Empresa: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME CNPJ: 10.728.371/0001-48
Vencedora do lote: 01. Valor Total: R$ 13.180,00 (Treze Mil, Cento e Oitenta Reais).
Empresa: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO 
MÉDICO EIRELI CNPJ: 10.462.477/0001-42
Vencedora dos lotes: 02 e 03. Valor Total: R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais).
Empresa: PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 46.218.314/0001-66
Vencedora dos lotes: 04 e 06. Valor Total: R$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais).
Empresa: PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MEDICOS EIRELI – EPP
CNPJ: 09.172.931/0001-41
Vencedora do lote: 05. Valor Total: R$ 2.140,00 (Dois Mil, Cento e Quarenta Reais).
DATA DA ASSINATURA: 21/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 44/2022 - PROC. Nº 466/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos da Lei 
n° 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objeto é Registro de preços para o fornecimento de material gráfico para diversas secretarias, o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a 
contratação das empresas vencedoras, com a emissão do Contrato:
Empresa: BELLA’S GRÁFICA EIRELI – ME CNPJ: 17.915.708/0001-75
Vencedora dos lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 18, 26, 28, 30, 32, 44, 50, 52, 53, 61, 62, 
68, 71, 80, 81, 82, 83, 98 e 99.
Valor Total: R$ 83.094,50 (Oitenta e Três Mil, Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).
Empresa: FABIANO COSTA AZEVEDO EPP CNPJ: 29.551.995/0001-60
Vencedora dos lotes: 08, 37, 39, 40, 41, 45, 56, 57, 59, 60, 72, 73, 75, 76, 86, 87, 102 e 103.
Valor Total: R$ 39.177,70 (Trinta e Nove Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Setenta Centavos).
Empresa: MARCELO ALVES DA SILVA ME CNPJ: 33.823.718/0001-37
Vencedora dos lotes: 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 27, 31, 69, 101, 106, 107, 108, 109 e 114.
Valor Total: R$ 135.125,70 (Cento e Trinta e Cinca Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta 
Centavos).
Empresa: PUCINELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA ME CNPJ: 01.685.714/0001-43
Vencedora dos lotes: 15, 16, 19, 20, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 58, 63, 
64, 65, 66, 67, 70, 74, 79, 84, 85, 88, 90, 93, 94, 96, 97, 100, 111, 112 e 113.
Valor Total: R$ 176.340,67 (Cento e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta 
e Sete Centavos).
Empresa: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA GRÁFICA ME CNPJ: 06.983.554/0001-32
Vencedora dos lotes: 21, 24, 25, 48, 77 e 78.
Valor Total: R$ 49.306,25 (Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Empresa: RAFAELA CORREIA DANTAS – COMERCIAL E GRÁFICA DANTAS EIRELI ME
CNPJ: 31.970.414/0001-77
Vencedora dos lotes: 89, 91, 92, 95, 104, 105 e 110.
Valor Total: R$ 28.025,00 (Vinte e Oito Mil e vinte e Cinco Reais).
DATA DA ASSINATURA: 21/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO - PROC. Nº 565/2022-SUP, 8911/2022-GPRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: VITÓRIA & VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA
Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 65, §8º, trata-se de 
correção do número do inciso, onde se lê “art. 24, II”; leia-se “art.24, I”. Os demais dados 
permanecem inalterados. O disposto no presente Termo de Apostilamento passa a fazer 
parte integrante do contrato supramencionado. DATA DE ASSINATURA: 18/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03 – Contrato 188/2019 - PROC. Nº 663/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as 
despesas relativas à execução do Contrato nº 188/19, pelo período de 12 (doze) meses, 
a partir de 13 de novembro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Pré-empenho nº 03729/2022:
Ficha nº 50: 02.01; 02.01.05; 04; 122; 0005; 2010; 01; 3.3.90.39.43; 110.0000.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 663/19-SUP; 
10.833/19-GPRO. DATA DE ASSINATURA: 11/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03 – Contrato 189/2019 - PROC. Nº 663/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 
65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as despesas 
relativas à execução do Contrato nº 189/19, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 13 de 
novembro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: Nota de Pré-empenho nº 03729/2022:
Ficha nº 50: 02.01; 02.01.05; 04; 122; 0005; 2010; 01; 3.3.90.39.43; 110.0000.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente Termo 
de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 663/19-SUP; 10.833/19-GPRO. 
DATA DE ASSINATURA: 11/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03 – Contrato 190/2019 - PROC. Nº 665/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 
65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as despesas 
relativas à execução do Contrato nº 190/19, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 13 de 
novembro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: Nota de Pré-empenho nº 03731/2022: Ficha nº 349: 
02.04; 02.04.01; 12; 366; 0026; 2046; 01; 3.3.90.39.43; 200.0013. Os demais dados constantes no 
contrato permanecem inalterados. O disposto no presente Termo de Apostilamento, passa a fazer 
parte integrante do Processo nº 665/19-SUP; 10.833/19-GPRO. DATA DE ASSINATURA: 11/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO 

Nº 03 – Contrato 191/2019 - PROC. Nº 665/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as 
despesas relativas à execução do Contrato nº 191/19, pelo período de 12 (doze) meses, 
a partir de 13 de novembro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Pré-empenho nº 03731/2022:
Ficha nº 349: 02.04; 02.04.01; 12; 366; 0026; 2046; 01; 3.3.90.39.43; 200.0013.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 665/19-SUP; 
10.833/19-GPRO.
DATA DE ASSINATURA: 11/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03 – Contrato 192/2019 - PROC. Nº 664/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu 
artigo 65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as 
despesas relativas à execução do Contrato nº 192/19, pelo período de 12 (doze) meses, a 
partir de 13 de novembro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Pré-empenho nº 03730/2022:
Ficha nº 214: 02.01; 02.01.15; 27; 122; 0005; 2010; 01; 3.3.90.39.43; 110.0000.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 664/19-SUP; 
10.833/19-GPRO. DATA DE ASSINATURA: 11/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03 – Contrato 193/2019 - PROC. Nº 664/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 
65, §8º, trata-se de empenho de dotação orçamentária suplementar, para cobrir as despesas 
relativas à execução do Contrato nº 193/19, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 13 
de novembro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes deste termo de apostilamento, correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: Nota de Pré-empenho nº 03730/2022:
Ficha nº 214: 02.01; 02.01.15; 27; 122; 0005; 2010; 01; 3.3.90.39.43; 110.0000.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto no presente Termo 
de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Processo nº 664/19-SUP; 10.833/19-GPRO. 
DATA DE ASSINATURA: 11/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 599/2022-SUP e 9221/2022-GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa COMERCIAL GUARA LTDA 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.731.777/0001-75, inscrição 
estadual nº 332.152.918-117, com sede na Av. Vereadora Aurea Maria da Silva, nº 223, Parque 
das Alamedas, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.517-470, endereço eletrônico: nrepresentacoes@
yahoo.com.br, telefone: (12) 3013-4555, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.731.777/0001-75, cujo 
objeto consiste na aquisição de lixeiras (balde e pedal) para serem utilizadas pelo ambulatório 
de especialidades II, conforme Emenda parlamentar PROPOSTA nº 10872.126000/1200-13.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2022.


