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Justiça volta a negar pedido da Prefeitura
de Aparecida por reforma administrativa

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo emitiu decisão so-
bre um recurso apresentado 
pela Prefeitura de Aparecida 
a respeito da suspensão da 
lei 4.472/2022, aprovada 
na Câmara e considerada 
inconstitucional pela Justiça, 
em primeira instância, após 
pedido do Ministério Público. 
A lei trata da reestruturação 
administrativa da prefeitura, 
na qual foram criados cargos 
em comissão e duas secreta-
rias, Esporte e Cultura.

O presidente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, de-
sembargador Ricardo Anafe, 
manteve a decisão de primeira 
instância de inconstituciona-
lidade. Segundo ele, não há 
razão que justifique prejuízo 
ao erário público, como ale-
gado pela Prefeitura, no caso 
de suspensão da lei. 

No dia 29 de novembro, o 
juiz de Aparecida, Luiz Felipe 

Andréa Moroni
Aparecida

Sede da Prefeitura de Aparecida, que mais uma vez teve pedido por reforma negado, desta vez em São Paulo

(PODE), revelou que recorreu 
da decisão na decisão da Justi-
ça de São Paulo e que aguarda 
o novo posicionamento. Se 
o parecer for novamente 
contrário, irá dispensar os 
contratados em 48 horas.

O prefeito revelou ainda 
que encaminhou à Câmara 
um projeto para a realização 
de um concurso público e 
que deve realizar um pregão 
para a definição da empresa 
que ficará responsável pelo 
processo.

Plano de Carreira – O es-
tudo para criação do Plano 
de Carreira dos servidores 
foi pago em 2015, mas até 
hoje não foi concluído nem 
aprovado pela Câmara. A 
secretária do Sindicato dos 
Servidores, Patrícia Gonçalves, 
explicou que com essa para-
lisação, foi necessário fazer 
uma representação junto ao 
Ministério Público para soli-
citar a conclusão e aprovação 
do plano. “O MP ainda não nos 
deu retorno, mas esperamos 
que eles cobrem a Câmara e 

de Souza Marino, negou o 
recurso impetrado pelo Mu-
nicípio para liberação da lei 
que implantava a nova rees-
truturação administrativa no 
Executivo. Com o imbróglio 
jurídico, os funcionários muni-
cipais de Aparecida continuam 
sem ter um Plano de Carreira 
definido e aprovado.

A Câmara de Aparecida 
aprovou o projeto da reestru-
turação. O texto foi aprovado 
por 5 votos a 3 e a sessão 
extraordinária foi realizada 
com a assinatura de seis ve-
readores. O Ministério Público 
considerou inconstitucional 
o projeto, pediu liminar para 
suspendê-lo e solicitou expli-
cações sobre sua aprovação 
à Câmara.

A reestruturação criava 170 
cargos comissionados, sendo 
que 153 já existem, e duas 
secretarias, Esporte e Cultura, 
que foram desvinculadas da 
secretaria da Educação.

Procurado pela reportagem 
do Jornal Atos, o prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 

TJ-SP mantém parecer da primeira instância que considerou lei aprovada como inconstitucional

a Prefeitura sobre o plano”
O Município criou, no mês 

de agosto, uma comissão de 
servidores para revisar o Pla-
no de Carreira. O Sindicato dos 
Servidores argumentou que a 
atual proposta está defasada, 
com cargos que já foram até 

extintos e, por isso, o plano 
precisa ser revisado.

A intenção do Sindicato 
era terminar o trabalho até 
o mês de outubro, para que 
ele pudesse ser enviado à 
Câmara para votação, o que 
não aconteceu. “O trabalho 

começou e parou no dia 14 
de setembro. O chefe da co-
missão alegou que o prefeito 
precisava primeiro resolver 
a questão administrativa dos 
cargos comissionados para de-
pois dar andamento ao plano 
de carreira”, revelou Patrícia.

Em parceria com Governo do Estado, Guaratinguetá 
entrega 28 unidades habitacionais do Vida Longa
Por meio do programa, casas são projetadas com acessibilidade para idosos em situação de vulnerabilidade social

Em mais uma parceria com 
o Governo de São Paulo, a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
entregou as 28 moradias do 
programa Vida Longa. As cons-
truções são promovidas por 
meio das secretarias de Estado 
da Habitação, Desenvolvimento 
Social, a CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano) e prefeituras.

O convênio foi firmado em 
maio de 2021 e as entregas 
aconteceram na quinta-feira 
(15). A cerimônia contou a 
presença do prefeito Marcus 
Soliva (PSC) e sua comitiva, 
do representante do Estado, 
o diretor de Atendimento 
Habitacional da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano), Éric 
Romero, e dos idosos contem-
plados com as moradias que 
ficam no bairro do Iapi.  

Os projetos dos imóveis do 
Vida Longa são criados de 
acordo com os parâmetros de 
acessibilidade. Os idosos con-
templados foram selecionados 
pela secretaria Municipal de 
Assistência Social, com foco na 
situação de vulnerabilidade so-
cial e pessoas com vínculo fami-
liar fragilizado. Os moradores 
não pagam taxa de ocupação e 
contas de água e luz. Além das 

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá

isenções, as casas contam com 
móveis e eletrodomésticos.

De acordo com informações 
da Prefeitura, as casas possuem 
33m² distribuídos entre sala 
de estar, cozinha, banheiro, 
área de lazer e área de serviço, 
projetados com equipamentos 
de acessibilidade como barras 
de apoio, vasos sanitários em 
altura adequada, alarmes de 
emergência, corredores amplos 
e com piso antiderrapante. 
Além da estrutura projetada 
para a segurança na locomoção 
dos idosos, o residencial conta 
com áreas para socialização 
e lazer com churrasqueiras e 
academia ao ar livre, com ob-
jetivo de incentivar o convívio 
dos moradores. 

Um dos representantes da 
gestão municipal no evento, o 
secretário de Assistência Social, 
Marcos Evangelista, destacou 
a melhoria na qualidade de 
vida dos idosos selecionados. 
“A implantação do programa 
Vida Longa, aqui no nosso mu-
nicípio, significa um avanço no 
segmento que nós chamamos 
de ‘Proteção Especial ao Idoso’, 
no âmbito municipal e dos 
nossos idosos, porque ele visa a 
garantia de um envelhecimen-
to ativo, da conquista de uma 
longevidade com qualidade”.

A partir da cerimônia de 
entrega, os contemplados com 
as moradias já podem receber 
as chaves dos imóveis e se 
mudarem para o residencial. O 
conjunto habitacional do Vida 
Longa, em Guaratinguetá, foi 
nomeado de ‘Yvette Kalil Vilela 
Leite’, moradora da cidade que 
faleceu em 2020 e se dedicava 
ao trabalho voluntário no 
município.

Prefeito e vice participam de entrega de chaves a famílias contempladas pelo programa Vida Longa
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Com R$ 1,8 milhão, Caraguatatuba 
reforma unidades hospitalares
Medida anunciada pela Prefeitura aposta para garantir acessibilidade e comodidade no local

Buscando garantir a aces-
sibilidade e a comodidade 
dos pacientes, Caraguatatuba 
está reformando diversas 
UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde) e UPA’s (Unidades de 
Pronto Atendimento), além 
dos Centros de Especialidade. 
Ao todo, o investimento é de 
R$1,8 milhão.

O montante está emprega-
do em ações como reforma 
de telhados, melhorias em 
sistemas hidráulico e elétrico, 
além de pinturas e acessibili-
dade. Entre as unidades que 
foram contempladas estão 
as UBSs do Perequê Mirim, 
Jetuba, Morro do Algodão, e 
os Centros de Especialidades 
Médicas e Odontológicas, 
assim como a nova sede da 
secretara de Saúde. 

A unidade do bairro Ta-
batinga recebeu reforma e 
ampliação. O local ganhou 
reforma no telhado, adaptação 

Bruna Silva
Caraguatatuba

de salas para consultórios, 
recepção, salas de inalação, 
vacina e coleta; banheiros e 
paisagismo. A expectativa é 
para a chegada do novo mo-
biliário com as adequações 
logísticas. A Prefeitura espera 
que os equipamentos estejam 
liberados no início de 2023.

Outras ações como instala-
ções de prevenção e proteção 
a incêndios também foram 
feitas no Pró-Mulher, Samu 
Centro, UPA Central, além dos 
postos de saúde dos bairros 
Casa Branca, Jaraguazinho, 
Jetuba, Massaguaçu, Morro 
do Algodão, Perequê-Mirim, 
Porto Novo, Tabatinga e Tinga.

O cronograma estabelecido 
pelo Município prevê ainda 
reforma do Samu e da UBS 
do Porto, em colaboração 
da organização social João 
Marquesi, enquanto a UPA 
Sul receberá pintura e novo 
sistema de ar condicionado 
com foco em evitar umidade 
na edificação. O investimento 
nestas atividades é de cerca de 
R$ 100 mil.

Foto: Reprodução PMC

Unidade de saúde em Caraguá, que deve passar por reforma; UPA’s e UBS’s têm qualificação garantida

O Comus (Conselho Muni-
cipal de Saúde de Aparecida) 
aprovou relatório, na quar-
ta-feira (14), questionando a 
Prefeitura sobre a licitação 
realizada para a contratação de 
empresa e o funcionamento do 
Centro de Imagens. O serviço 
deve funcionar na Unidade 
de Pronto Atendimento, onde 
funcionava o Centro de Enfren-
tamento da Covid-19, no bairro 
Santa Terezinha.

O relatório foi elaborado 
pela comissão de fiscalização 
do Comus, que é composta 
por Fernando Brasílio e a Dra. 
Claúdia Saloti. O presidente 
do Conselho, Boaventura dos 
Santos, garantiu que o Comus 
não é contrário ao Centro de 
Imagens. “Nós somos a favor, 
mas gostaríamos de receber, 
antecipadamente, de onde vem 
a verba, como ele vai funcionar. 

Andréa Moroni
Aparecida

O secretário de Saúde nos 
informa apenas depois que as 
decisões foram tomadas”.

Boaventura informa que o 
relatório foi enviado para a 
Câmara, Tribunal de Contas 
da União e Ministério Público. 

“Nós gostaríamos de participar 
mais das decisões sobre a área 
da saúde, dar nossa opinião, 
essa é a nossa função”.  

Segundo o Conselho, o con-
trato da empresa que vai ope-
rar o Centro de Diagnóstico 

Conselho de Saúde aprova relatório questionando 
Prefeitura sobre instalação do Centro de Imagens

Local de Enfrentamento da Covid dará lugar ao futuro Centro de Imagens de Aparecida

Foto:Arquivo Atos

tem um custo de quase R$ 2 
milhões por ano para adminis-
trar funcionários e equipamen-
tos para o centro de imagens. 
No local haverá aparelhos 
para tomografia, mamografia, 
ultrassonografia e raio X.
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Imóveis à venda 
Guaratinguetá: Ven-
do chacara linda, na 
colônia do Piagui, 
piscina e área verde. 
Telefone: 
(12) 98800-2600 

Roseira: Chácara 
residencial a ven-
da no condomínio 
Pedacinho do céu. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Cachoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Ber t i oga:  Vendo 
casa em dois pa-
v imentos .  A ndar 
superior composto 
de sala, 2 quartos, 
banheiro, cozinha 
e uma varanda nos 
fundos. Andar infe-
rior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banheiro 
social, 1 quar to e 
quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 
urbana, com escri-
tura, documenta-
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefo-
ne: (12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por ga-

ragem, sala, 3 quar-
tos, copa, cozinha, 
banheiro, 2 edículas 
totalizando mais 3 
quartos, 1 banhei-
ro e uma área de 
serviço. Excelente 
quintal. Iluminação 
natural, casa muito 
bem arejada. Valor: 
320,000,00
Telefone: (21) 98845-
7132

Lorena: Vende-se 
terreno na Vila Rica, 
com ót ima local i -
zação, já murado, 
com água e luz já 
l igados, medindo 
7x25metros. Valor: 
83.000,00 Telefone: 
(12) 98890-0661

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 
cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Caraguatatuba: Ma-
ravilhosa casa em 
Caraguatatuba com 
2 quartos e 68m². 
Entre em contato, 
venha conhecer essa 
oportunidade. Valor: 
220.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Ven-
do casa no Jardim 
do Vale I, nova. Com 
2 quartos, sala cozi-
nha, banheiro, quin-

tal, garagem 5x25. 
Valor R$ 270.000,00. 
Telefone: 3132-8151

Bertioga: Vende-se 
apartamento que dis-
põe de 3 quartos (1 
suíte), living para 2 
ambientes, cozinha 
tradicional, área de 
serviço, 2 vagas de 
garagem, varanda 
gourmet com vista 
para o mar e para 
área de lazer. Valor: 
1.750.000,00 Telefo-
ne: (13) 97424-1386

Aparecida: Vendo 
casa em Aparecida, 
bairro Itaguaçu, com 
3 quartos, 3 banhei-
ros, sala, cozinha, 
área de serviço, ga-
ragem para 2 carros 
e terraço para festas. 
Valor: 350.000,00. 
Telefone: (12) 99183-
3424

Lorena:  Chácara 
localizada no perí-
metro urbano, com 
amplos jardins, gra-
mado,  pa lme i ras 
e outras espécies 
de Mata Atlântica, 
campinho de fute-
bol, horta orgânica. 
Casa Sede com 4 
quar tos, sala com 
lareira, copa, cozi-
nha, amplo banheiro, 
varanda e garagem. 
Sobrado: 5 cômodos, 
sendo que 1 suíte, 
falta pintura e piso. 
Salão: ampla sala 
com dois ambientes, 
banheiro, oficina. Es-
tacionamento para 
aproximadamente 10 
carros. Água de poço 
artesiano de ótima 
qualidade (sem cloro) 
Valor: 650.000,00. 
Telefone: (12) 98116-
7648

Prestação de Ser-
viços

Bertioga: serviços de 
reparo, manutenção, 
instalação, reformas. 
Favor consultar tele-
fone: (13) 98147-7319

Arapeí: CEVI - Curso 
de Capelania Evan-
gélica Voluntária In-
terdenominacional 
Levamos este curso 
até a sua Igreja ou 
venha fazer conosco. 
Telefone: (11) 98064-
2473

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de expe-
riência. Aqui você é 
atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Ber t ioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplicação 
e revitalização de 
sinteco, como: Bona 
e Skania. Vendemos 
direto da fábrica ma-

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Tele-
fone: 13 99792-7216 

Lorena: Um pode-
roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto paga-
mento apenas o cus-
to de envio para seu 
endereço. Telefone: 
(12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar 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 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

Ilhabela: Curso de 
maquiagem online. 
Aprenda todos os 
segredos para fazer 
a maquiagem perfei-
ta. Vídeo aulas com-
pletas livro digital, 
bônus especiais e 
certificado. Fazendo 
o seu pedido hoje, 
você também i rá 
receber E-book 10 
segredos da maquia-
gem/Básico curso de 
Unhas decoradas. 
Valor: 97.00. Telefo-
ne: (12) 99151-4838

deiras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com preços 
acessíveis. Telefone: 
(15) 98158-6077

Lorena: Manuten-
ção e instalação de 
Câmeras de Segu-
rança. Manutenção 
Elétr ica em geral. 
Instalação e Manu-
tenção de concer-
tina. Instalação de 
telefônica residencial 
e comercial. Instala-
ção e manutenção 
de cerca elétrica. Au-
tomação industrial 
completa. O melhor 
preço da reg ião. 
Conf ira. Telefone: 
(12) 98896-8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 
tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-
do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 
serviço para quem 
tem interesse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 
os pensamentos, 
diminuir ou acabar 
com a ansiedade, es-
tresse e melhorar na 
depressão e outros 
males. As aulas são 
de uma hora e o valor 
é 30,00 a hora por 
pessoa ou 20,00 por 
pessoa no caso de 
serem duas pessoas 

por aula. Telefone: 
(12) 99156-9767

Ilhabela: São 2 in-
críveis mergulhos. 
Passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche à bor-
do incluindo: água, 
suco, refrigerante, 
f rutas, sanduíche 
natural ,  cachor ro 
quente, torta salga-
da, bolo e bolachas. 
Seguro para ativi-
dade do mergulho. 
Valor: 350.00 por 
pessoa. Telefone: 
(12) 98830-7958

Bertioga: JE mate-
riais usados: Com-
pramos mater ia is 
usados de constru-
ção, reforma e demo-
lição: Portas, janelas, 
vitrôs, pias, louças, 
portões, grades, ma-
deiras, esquadrias de 
alumínio, blocos de 
vidro e etc. Telefone: 
(11) 94180-8459

Guaratinguetá: Tra-
balhamos com mu-
das de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
Grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
4,40. Telefone: (15) 
99779-3974

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, canto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios Flexíveis. Men-
salidade que cabe no 
seu bolso e primeira 
aula 100% gratuita. 
Ligue e agende seu 
horár io. Telefone: 
(12) 3641-7832
Bertioga: Demolidora 
Ponto Certo. Somos 
uma empresa qualifi-
cada no ramo de de-
molição de grandes, 

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas fibra de 
vidro. Ótimo curso 
para aprender em 
casa assistindo as 
aulas pelo seu ce-
lular. Salve as aulas 
e assista quando 
quiser. Valor: 49.00. 
Telefone: (21) 97447-
8223

Caraguatatuba: Pro-
moção de inaugura-
ção Nirronda tatto 
studio. Tatuagens 
minimalistas até 7cm 
a partir de 60.00. Te-
lefone: (12) 99601-
3408

G u a r a t i n g u e t á : 
E-book gratuito para 
pessoas que dese-
jam ingressar na pro-
fissão de manicure e 
pedicure e que bus-
cam conhecimentos 
sobre o assunto e 
se profissionalizar. 
Telefone: (91) 99305-
1491

Ilhabela: Curso de 
sobrancelhas perfei-
tas é 100% online. 
São 18 módulos com 
27 vídeos aulas + 4 
E-books + mentoria 
e certificado. Valor: 
97.00 Telefone: (12) 
99158-5059

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: 40.00. Telefo-
ne: (12) 99664-2205 

Lorena: Ecoturismo 
de aventura! A via 
Mantiqueira através 
de suas atividades, 
promove a missão 
de levar o turismo 
de aventura, com 
conscientização da 
preservação do meio 
ambiente proporcio-
nando: lazer, bem 
estar e interação di-
reta com a natureza. 
Telefone: (12) 99217-
0879

Cachoeira Paulis-
ta: Super Nintendo 
portátil - Conectou 
jogou. Revivas emo-
ções de jogar má-
rio, top gear, donkey 
kong, bomberman 
entre outros. Valor: 
153.99. Telefone: (11) 
996688-2064

Cruzeiro: Bateria com 
bags + Kit pratos 
Sabian + carrilhão. 
Bateria em ótimo es-
tado, e um excelen-
te instrumento pra 
quem procura uma 
bateria acústica. Va-
lor: 2.300,00. Telefo-
ne:12 991521254Di-
versos
São Sebastião: Com 
mais de 20 anos de 
exper iênc ia, aqui 
você é atendido pelo 
proprietário da 
embarcação com aju-
dantes treinados e 
orientados para lhe 
proporcionar assis-
tência e praticida-
de. O barco dispõe 
de oito bancos para 
acomodar 16 pes-
cadores, vinte mer-
gulhadores ou 25 
familiares e amigos 
em passeios ou vi-
vências pelas praias 
de Ilhabela, ilha dos 
Buzios, ilha da Vi-
tória. Telefone; (11) 
99696-8673

Guaratinguetá: Pas-
so Título do Itagua-
rá. Preço abaixo do 
valor de mercado por 
motivo de mudança 
de cidade. Um baita 
clube! Tem de tudo. 
A melhor academia 
e piscinas. Ótimo am-
biente, principalmen-
te para esportes e no 
nível dos associados. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Pindamonhangaba: 
Lindas camisetas 
versáteis, masculi-
nas, femininas, unis-
sex e acessórios. 
Com lindíssimas es-

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 
de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 
condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 
99145-6539
Ilhabela: Alugo para 
finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 

ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-
modação para 4 pes-
soas na cama. Valor: 
1.000,00 Telefone: 
(13) 99724-1386

Pindamonhangaba: 
Alugo apartamento 
com 2 quartos, sala 
com sacada, cozi-
nha, área de serviço, 
banheiro, 1 vaga na 
garagem, no condo-
mínio Village Jabu-
ticabeiras, no bairro 
feital. Valor: 734.00. 
Telefone: (12) 99145-
6539

Ubatuba: Apar ta-
mento 2 quar tos, 
sendo 1 suíte, 1 vaga 
na garagem, acomo-
da até 6 pessoas, ar 
condicionado, wifi, 
condomínio com pis-

     (12) 3152-5247ATENDIMENTO    horas24

GuaratinguetáLorena Piquete
(12) 98231-4762
(12) 99762-6199

(12) 99764-5690
(12) 99762-6199

(12) 99125-1308
A S S O C I E - S E  J Á !

CADEIRA DE RODAS,
CADEIRA DE BANHO,
MULETA,
ANDADOR,
COLCHÃO D’ÁGUA,
DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, RAIO X,
DENTISTAS,
CONSULTAS GRÁTIS COM 
MÉDICO PEDIATRA,
(UMA CONSULTA POR MÊS)
CARRO SAÚDE
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, 
RAIO X,
DENTISTAS,
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

CONHEÇA AS VANTAGENS DE SER UM ASSOCIADO 

R$ 55,00 R$ 40,00

R$ 30,00

PLANO A PLANO B

PLANO C

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 669/2022-SUP e 
10856/2022-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para 
contratação da empresa V.M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA, situada na Rua 
Duque de Caxias, nº 31, Centro, CEP: 12600-040, Lorena/SP, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº 67.719.989/0001-69, inscrição estadual nº 420.042.583.116, 
endereço eletrônico: standercontabil@hotmail.com, telefone: (12) 3152-
1784/3152-3354, cujo objeto consiste na aquisição de acessórios para bicicletas 
da modalidade esportiva Ciclismo.
Data da assinatura: 21/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO N.º 201/22 – Inexigibilidade de Licitação – Proc. 
651/22-SUP; 10652/22-GPRO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA OBJETO: Contratação do profissional do setor artístico intitulado André 
Aguiar Silva de Paulo (Andre Moraes). Prazo: 90 (noventa) dias. CONTRATADA: 
ANDRE AGUIAR SILVA DE PAULO SHOWS. CNPJ: 30.712.447/0001-54. 
Vencedora do item: 1. R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 20/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 203/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. 
N.º 640/22-SUP; 10558/2022-GPRO - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LORENA. 
OBJETO: Contratação direta de serviço de manutenção de bombas da fonte da 
Praça Arnolfo Azevedo.
CONTRATADA: METAL MECANICA E ISOLANTES LTDA. - CNPJ: 
01.010.563/0001-23 VALOR TOTAL: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DA ASSINATURA: 19/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 202/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. 
N.º 652/22-SUP; 10710/2022-GPRO - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LORENA. 
OBJETO: Contratação direta de empresa especializada em serviços de engenharia 
para manutenção e pintura de Pontos de Táxi.
CONTRATADA: CONSTRUTORA ISRAEL LTDA - CNPJ: 03.056.635/0001-07 
VALOR TOTAL: R$ 31.702,05 (trinta e um mil setecentos e dois reais e cinco 
centavos). VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias. DATA DA ASSINATURA: 21/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 541/2022 – PE 56/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Aquisição 
de Mobiliários, Utensílios e Equipamentos para o funcionamento do Prédio 
localizado à rua Expedicionário Genésio Valentim Correa, 748, Bairro da Cruz, 
onde serão alocados os profissionais do CAAPEL.
CONTRATADA: J M COELHO FRANCATO LTDA EPP – CNPJ: 36.154.936/0001-
14. Vencedora dos itens: 01 a 25. VALOR TOTAL: R$ R$ 282.374,08 (duzentos 
e oitenta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos).
CONTRATADA: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA EPP – CNPJ: 
30.522.695/0001-32. Vencedora dos itens: 26 a 50; 62 a 71; 76 a 79. VALOR 
TOTAL: R$ 499.210,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e dez reais).
DATA DA ASSINATURA: 21/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 146/21, PP 41/21 – 
Proc. n° 453/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
CONTRATADO: SECURE ALARMES MONITORAMENTO 24 H LTDA - ME 
- CNPJ: 14.868.420/0001-07
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o reajuste 
contratual previsto na Cláusula 2.1.7, do contrato de n.º 146/2021, firmado entre 
os Contratantes em 22 de dezembro de 2021, com vigência de 30 (trinta) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA: O reajuste pactuado foi de 5% sobre o valor de cada item.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à alteração do Contrato por um ciclo de 12 (doze) meses passa a ser 
de R$ 965.677,72 (novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e 
sete mil e setenta e dois centavos).
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO N 107/2018, PROCESSO Nº 
578/18 O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação 
do Extrato de Termo Aditivo do processo acima referido, onde lê-se: “FABIO 
MARCONDES, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 9.947.661-7 
e do CPF nº 019.105.098-92” leia-se “SYLVIO BALLERINI, brasileiro, servidor 
público, casado, portador do RG. no: 5.081.008 SSP/SP e do CPF. no: 
581.400.348-00”. O restante permanece inalterado.

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 640/2022-SUP 
e nº 10558/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, 
para contratação da empresa METAL MECANICA E ISOLANTES LTDA., 
localizada na Rua José Antero dos Santos, nº 33, Parque das Rodovias, Lorena 
– SP, CEP: 12.605-480, endereço eletrônico: metamec@terra.com.br, telefones: 
(12) 3152-5098 e (12) 3157-5770, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.010.563/0001-23, cujo objeto consiste na contratação direta de serviço de 
manutenção de bombas da fonte da Praça Arnolfo Azevedo.
Data da assinatura: 19/12/2022.

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 652/2022-SUP 
e 10710/2022-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso I, da lei supracitada, 
para contratação da empresa CONSTRUTORA ISRAEL LTDA, localizada na 
Rua Jair Jannuzzelli, nº 83, Vila Nunes, Lorena/SP, CEP: 12.603-170, endereços 
eletrônicos: arnaldo07@terra.com.br e construtoraisrael@yahoo.com.br, telefones: 
(12) 3153-3667, (12) 3152-4745 e (12) 98809-8350, devidamente inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 03.056.635/0001-07 e com inscrição estadual nº 420.102.708.118, 
cujo objeto consiste na contratação direta de empresa especializada em serviços 
de engenharia para manutenção e pintura de Pontos de Táxi.
Data da assinatura: 21/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 651/2022-SUP; 10652/2022-
GPRO, com fundamento no art. 25, inciso III, da lei supracitada, para contratação 
da empresa ANDRE AGUIAR SILVA DE PAULO SHOWS, pessoa jurídica de direito 
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 30.712.447/0001-54, com sede 
na Rua Geni Gama Pereira da Silva, n.º 564, apto.1, Residencial Village Santana, 
Guaratinguetá/SP – CEP 12.513-380, endereço eletrônico: oficialandremoraes@
hotmail.com, telefone (12) 9621-7975, cujo objeto consiste na contratação do 
profissional do setor artístico intitulado André Aguiar Silva de Paulo (André Moraes), 
e será prestada nas condições estabelecidas no contrato e na proposta. Data da 
assinatura: 20/12/2022.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ 
  CNPJ. 46.682.761/0001-71 - I.E. 332.160.177.111 

 
Rua Vereador Octávio Nascimento Monteiro, nº 321, Polo Industrial I, 

Guaratinguetá – SP, CEP 12.522-150, TEL: (012) 3128-5400 

 

 

 
 

 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 

 
 
A  CODESG – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
GUARATINGUETÁ, Empresa Pública Municipal, dotada de personalidade de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 43.682.761/0001-71, vem por meio 
deste, tornar público, para conhecimento de pessoas físicas e/o jurídicas 
interessadas , que receberá propostas para aquisição de imóvel de sua 
propriedade,  passível de alienação  a terceiros.   objeto deste chamamento 
imóvel sito à Avenida Antônio da Cunha, n° 355, Desmembramento Portal das 
Colinas, CEP. 12.517-405 - MATRÍCULA 53.797 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Guaratinguetá – SP. As pessoas físicas e/ou jurídicas interessadas 
deverão apresentar documentação prevista neste chamamento entre os 
22/12/2022 a 30/12/2022, das 9h00 às 17h00, na sede da CODESG, sito à Rua 
Ver. Octavio Nascimento Monteiro, n° 321, Polo Industrial 1, CEP. 12.522-150. 
Os interessados poderão obter a integra do Edital de Chamamento, ficha 
técnica do imóvel, no endereço eletrônico: www.codesg.net.br. 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ 
  CNPJ. 46.682.761/0001-71 - I.E. 332.160.177.111 

 
Rua Vereador Octávio Nascimento Monteiro, nº 321, Polo Industrial I, 

Guaratinguetá – SP, CEP 12.522-150, TEL: (012) 3128-5400 

 

 

 
 

 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 

 
 
A  CODESG – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
GUARATINGUETÁ, Empresa Pública Municipal, dotada de personalidade de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 43.682.761/0001-71, vem por meio 
deste, tornar público, para conhecimento de pessoas físicas e/o jurídicas 
interessadas , que receberá propostas para aquisição de imóvel de sua 
propriedade,  passível de alienação  a terceiros.   objeto deste chamamento 
imóvel sito à Avenida Antônio da Cunha, n° 355, Desmembramento Portal das 
Colinas, CEP. 12.517-405 - MATRÍCULA 53.797 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Guaratinguetá – SP. As pessoas físicas e/ou jurídicas interessadas 
deverão apresentar documentação prevista neste chamamento entre os 
22/12/2022 a 30/12/2022, das 9h00 às 17h00, na sede da CODESG, sito à Rua 
Ver. Octavio Nascimento Monteiro, n° 321, Polo Industrial 1, CEP. 12.522-150. 
Os interessados poderão obter a integra do Edital de Chamamento, ficha 
técnica do imóvel, no endereço eletrônico: www.codesg.net.br. 
 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

 
José Eduardo Ayres de Oliveira, Presidente do Sindicato 
dos Servidores 
Municipais de Guaratinguetá, no uso de suas atribuições, e 
de acordo com os ditames estatutários, convoca todos (as) 
trabalhadores (as) da Prefeitura Municipal de 
Guaratinguetá e da CODESG, associados (as) a este 
Sindicato para a Assembleia Geral Ordinária que 
acontecerá no dia 26 de dezembro de 2022 na sede do 
Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá, 
localizado a Rua Santa Clara, 433 – Campinho – Nesta. 
Em primeira convocação às 18h30min horas e em segunda 
e última convocação as 19h00min com qualquer número de 
presentes com a seguinte ordem do dia: 
 
1 - Prestação de contas do ano anterior 
2 – Apresentação da Proposta Orçamentária para o 
exercício do ano seguinte 
 

José Eduardo Ayres de Oliveira 
Presidente SISEMUG 

 

 

 

 

Guaratinguetá, 22 de dezembro de 2022. 

 

 
  
 
 
 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 
Pela presente, nos termos do Estatuto Social da 

ASSOCIAÇÃO FREI GALVÃO DE AMPARO À INFANCIA E A 
JUVENTUDE DE GUARATINGUETÁ, portadora de CNPJ/MF 
sob n. 01.481.588/0001-05, instituída, em 19 de setembro de 
1.996, sediada nesta cidade e comarca de Guaratinguetá, na 
Estrada Professor Andre Alckmim Filho, s/n, bairro dos Motas, 
registrado no livro A-2, às fls 194v, sob n. 601 (seiscentos e um) 
do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoa Jurídica de Guaratinguetá,  nos termos do artigo 16º 
do estatuto, convocamos aos associados para Assembleia   
Geral Ordinária a ser realizada no dia 09 de janeiro de 2.023, 
para eleição na nova diretoria para o biênio de janeiro de 2023 à 
janeiro de 2025, que será realizada em sua sede, as 19:30 horas 
em primeira convocação, e as 20:00 horas em segunda 
convocação. 

 
Guaratinguetá 08 de dezembro de 2.022 
 
 

Sidney Eustáquio Ramos Rabelo  
                Presidente 
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Foto: Francisco Assis

Preso homem que mantinha esposa e filhos 
em cárcere privado e animais maltratados
Mulher, bebê e pré-adolescentes são atendidos no sistema municipal de saúde; Prefeitura busca 
apoio para ajudar cerca de sessenta cães e gatos que moravam no local e aguardam por novo lar

A Polícia Civil continua 
investigando o caso de fla-
grante de cárcere privado e 
violência doméstica, regis-

Andréa Moroni
Lorena

portagem, um dos vizinhos 
contou que a esposa não fazia 
contato visual e que apenas 
discussões eram ouvidas. 
“Mal consegui ver ela, era 
muito difícil. A gente nem 
imaginava que isso estava 
acontecendo”, relatou uma 
moradora da região, que não 
quis se identificar.

Quando os conselheiros 
chegaram, encontraram o 
local em uma condição de-
gradante. “Cerca sessenta 
animais, entre cães e gatos, 
viviam no interior da casa, 
com chão e móveis cobertos 
de dejetos, impregnando 
completamente o ambiente, 
causando fortes náuseas a 
qualquer pessoa”, contou a 
delegada.

O Conselho Tutelar acionou 
as polícias Militar, Civil, Vigi-
lância Sanitária, Guarda Civil 
Municipal e Polícia Científica. 
“Durante conversa com os po-
liciais militares, a vítima rela-
tou que vivia sob constantes 
ameaças de morte (também 
as crianças), era mantida em 
condição de cárcere privado, 
inclusive o homem a impedia 
de se comunicar com outras 
pessoas através de ligações 
telefônicas ou mensagens 
eletrônicas”.

A.K. não tem família e vivia 
com o atual companheiro 
há três anos. “Ele foi preso e 
encaminhado para a cadeia 
de Aparecida. Na quarta-feira 
(14) passou por audiência de 
custódia e foi determinada 
a sua prisão preventiva. A 
Justiça também emitiu uma 
medida protetiva para que 
ele não se aproxime da mu-
lher e das crianças”.

A vítima e as crianças fo-
ram encaminhadas para o 
Pronto Socorro. “A mãe vai 
seguir sendo atendida pela 
assistência social do Muni-
cípio e as crianças ficarão 
sob responsabilidade do 

Animais aguardam para serem transferidos de residência, onde família era mantida sob cárcere privado

Conselho Tutelar até que ela 
reestruture a sua vida para 
poder receber as crianças”.

Após vistoria da Vigilância 
Sanitária verificou-se que a 
casa, que é de propriedade 
da vítima, não tem condições 
de ser habitada. “A casa terá 
que ser limpa, desinfetada e 
mobiliada para poder receber 
a família”. 

Animais – Após vistoriar 
o local, a Polícia Ambiental 
acionou a Vigilância Sanitária 
para providenciar um destino 
para os sessenta animais, 
sendo quarenta cachorros 
e vinte gatos, que estavam 
vivendo na casa.  O proprie-
tário recebeu uma multa de 
R$ 180 mil por maus tratos.  

De acordo com o secretário 
de Saúde, Adailton José Pinto, 
foi montada uma força-ta-
refa para tentar conseguir 
um novo local que possa 
acolher e cuidar desses ani-
mais. “Nosso veterinário já 
está avaliando os animais, 
temos cachorras prenhas, 
inclusive. Então correndo 
para encontrar um local que 
possa receber esses animais 
e cuidar deles. A UPA (União 
Protetora dos Animais) está 
lotada, não tem como receber 
mais nenhum, por isso, já 
entramos em contato com 
outras ONG’s e até com de-
putados”.    

Adailton explicou que en-
quanto os animais não são 
transferidos, a Prefeitura está 
fornecendo ração e água para 
os animais no local. “A casa 
vai ser limpa, desinfetada 
e nós precisamos tirar os 
animais de lá”.

O secretário pede ajuda 
da população para a adoção 
dos animais. “Quem puder 
adotar um cachorro ou gato 
pode entrar em contato com 
a Vigilância Sanitária. Nós 
entregaremos o animal va-
cinado e castrado”.

trado na terça-feira (13), que 
levou a prisão de um homem 
de 39 anos, acusado de privar 
esposa e filhos de contatos 
sociais. Além de ser detido, 
ele foi multado em R$180 mil 
por manter sessenta cães e 
gatos em condições precárias.

O crime aconteceu na ave-
nida São Tomás, no bairro 
Vila Hepacaré, em Lorena, 
onde D.R.X., segundo a de-
legada Adriana Gonçalves, 
responsável pela DDM (De-
legacia de Defesa da Mulher) 
mantinha a vítima A.K. (41 

anos) e duas crianças: S.K.X. 
(três meses) e G.K.D.S. (12 
anos) em casa, sem autori-
zação para sair ou ter con-
tato com outras pessoas. O 
menino mais velho era filho 
de outro relacionamento da 
mãe, o menor, do atual com-
panheiro.

A delegada explicou que a 
polícia chegou até a casa de-
vido às denúncias de vizinhos 
que escutavam gritos, e ao 
Conselho Tutelar, que preci-
sava averiguar a situação das 
crianças. “Nós tentamos en-
trar em contato com a vítima 
algumas vezes, mas ela nunca 
respondia. Aproveitamos que 
o Conselho Tutelar ia até a 
residência para verificar o 
que acontecia com a família”.

Em contato com nossa re-


