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A vereadora Ana Alice Vieira fala durante sessão que votou três vetos da prefeita Dina Moraes; decreto de calamidade é retomado na saúde 

Polêmica sobre situação de contrato e atendimento colocou em risco a rede pública; Câmara 
derruba veto de Dina Moraes Moreira, que dispensava a apresentação de TAC em até trinta dias

Câmara recua sobre emenda e 
aprova calamidade em Aparecida

Leandro Oliveira
Aparecida

Por oito votos a um, os vere-
adores de Aparecida acataram 
o veto da prefeita em exercício, 
Dina Moraes (PDT), e man-
tiveram a nomenclatura de 
decreto de calamidade pública 
para contratar uma empresa 
prestadora de serviços ligada à 
assistência básica da saúde mu-
nicipal. A sessão extraordinária 
que terminou com a aprovação 
foi realizada uma semana após 
os mesmos parlamentares te-
rem alterado a nomenclatura 
para “estado de emergência” 
através de uma emenda.

A alteração reduziria o tempo 
de contratação da nova empre-
sa pela metade. A prefeita, ao 
receber a emenda, elaborou 
um veto que retornou à Câ-
mara na última quinta-feira. 
Os parlamentares discutiram 
e acataram o veto de Dina, e 
assim a nomenclatura do decre-
to voltou a ser de “calamidade 
pública”. Dos nove vereadores, 
apenas Ana Alice Braga (Pode-
mos) votou contra o veto.

Durante a votação, Marcelo 
Marcondes (PV) e Carlos Ale-
xandre Rangel, o Xande (PSD), 
chegaram a discutir sobre 
quem seria o principal respon-
sável pelo atual momento da 
saúde municipal. Marcondes 
atribuiu o caos ao Governo do 
Estado de São Paulo e a falta 
de investimentos de recursos 
para Aparecida. 

“Foi colocado pelo represen-
tante do Conselho Municipal 

de Saúde que o Estado deixou 
de investir financeiramente 
na retaguarda da Santa Casa, 
ou seja, aquele que dá a sus-
tentabilidade para a saúde do 
município, deixando de fazer 
repasses para o Hospital Uni-
versitário, que prejudica tam-
bém a nossa região. Aparecida 
recebe a população carcerária 
de Potim e a população vizinha. 
O responsável por tudo isso é o 
governo estadual quando deixa 
de fazer os repasses", enfatizou 
Marcondes.

Já Xande culpou a adminis-
tração municipal pelo atual 
cenário da saúde em Aparecida. 
“Respeito o Marcelo, mas a mi-
nha opinião é de que o culpado 

é o poder público. O erro vem 
de pessoas de confiança do pre-
feito (Ernaldo Marcondes-MDB, 
afastado por acusação de ma-
nipulação e superfaturamento 
em contrato da Educação). A 
população não pode ser preju-
dicada novamente. Eu também 
responsabilizo secretários de 
outras gestões, não é algo do 
Governo do Estado”, rebateu. 
Apesar da discussão no plená-
rio, os dois vereadores votaram 
pela aprovação do veto.

Histórico – A organização 
social Gamp era prestadora 
dos serviços da assistência 
básica da saúde em Aparecida, 
até setembro do ano passado, 
quando teve o contrato sus-

penso após decisão judicial. A 
OS foi acusada de deixar faltar 
medicamentos e profissionais 
nas unidades administradas. 
Haviam indícios na época de 
um possível esquema para 
fraudar o processo seletivo 
para contratação de pessoal.

Em dezembro foi feita a 
dispensa de licitação através 
do decreto de estado de emer-
gência, para contratar outra 
empresa especializada para o 
atendimento da atenção básica 
de saúde. A Saec (Sociedade 
Amiga e Esportiva do Jardim 
Copacabana) foi contrata-
da emergencialmente, sob a 
justificativa da suspensão do 
contrato com a Gamp. Do 

rompimento com a Gamp até 
a escolha da Saec se passaram 
quatro meses, e a Justiça enten-
deu que era tempo suficiente 
para elaboração de um proces-
so licitatório no município. O 
Ministério Público apontou que 
a situação não caracterizava 
estado de emergência.

Os bens do prefeito Ernaldo 
César Marcondes (MDB) e do 
secretário de Administração, 
Domingos Léo Monteiro foram 
bloqueados. Ernaldo e Domin-
gos foram afastados dos cargos 
no começo de julho após deci-
são judicial que apontou fraude 
na compra de kits escolares em 
2015. A Saec deixou de prestar 
os serviços ao município em 1 

de julho. Desde então os aten-
dimentos da atenção básica das 
Estratégias e Saúde da Família 
estão comprometidos.

Prestação de contas – Um 
dos incisos apresentados 
pela Câmara no decreto de 
calamidade se referia a obri-
gatoriedade da apresentação 
de um TAC (Termo de Ajuste 
de Conduta) por parte da 
prefeita Dina Moraes, mas 
a chefe do Executivo vetou 
o TAC. Na sessão da última 
quinta, os parlamentares 
derrubaram o veto e manti-
veram a obrigatoriedade na 
transparência. O Executivo 
terá que apresentar o termo 
em trinta dias.
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Órgão tenta angariar recursos para obras de infraestrutura e segurança na RMVale; Guaratinguetá sedia próximo encontro

Conselho Regional se reune com Governo Dória em busca 
de maior avançar em negociações para demanda no Vale

Da Redação 
Região

Responsável por apresentar 
ao Governo do Estado as prin-
cipais demandas de melhorias 
na RMVLN (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), o Conselho de 
Desenvolvimento Regional 
elegeu sua nova direção na 
última segunda-feira em São 
José dos Campos. Além da 
nomeação de conselheiros, 
o encontro discutiu ações in-
tegradas que gerem avanços 
para a região.

Realizada no Parque Tec-
nológico de São José dos 
Campos, a 23ª Reunião do 

Conselho de Desenvolvimento 
da RMVLN teve a participação 
de prefeitos de 27 cidades; 
dos secretários estaduais; 
da Casa Militar; Defesa Civil, 
Walter Nyakas e do secretário 
de Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi. O evento 
contou com a presença do 
deputado federal Eduardo 
Cury (PSBD) e dos deputados 
estaduais Sergio Victor (Novo) 
e Letícia Aguiar (PSL).

Criado em 2012, o Conselho 
de Desenvolvimento Regional 
é encarregado de reunir as 
principais reivindicações dos 
prefeitos da região em relação 
à necessidade de recursos 
para a viabilização de obras, 
programas e serviços que 

melhorem a qualidade de vida 
da população. Na sequência, 
o órgão encaminha e discute 
os pedidos junto ao Governo 
do Estado.  

Após consenso, foi reeleito 
presidente do órgão o prefeito 
de Paraibuna, Victor Miranda 
(PSDB), que terá como vice 
o prefeito de Santo Antônio 
do Pinhal, Clodomiro Junior 
(PSD). 

O Fundovale (Fundo de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), en-
carregado de dar suporte 
financeiro ao planejamento 
de ações regionais elegeu 
seis conselheiros, as prefeitas 
de Monteiro Lobato, Daniela 

Brito (PSB); a de São Luiz do 
Paraitinga, Ana Lúcia Sicherle 
(PSDB); os chefes dos Execu-
tivos de Cunha, Rolien Garcia 
(PSB) e de Santa Branca, Celso 
Simão (PSDB); e os diretores 
da Agenvale (Agência Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), o ex-secretário 
de Esportes de São José dos 
Campos, Sergio Theodoro, e 
o ex-prefeito de Guaratingue-
tá, Junior Filippo (PSD). Os 
conselheiros e o presidente 
permanecerão nos cargos por 
um ano.

Além de ressaltar a impor-
tância do encontro, o secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional apontou quais são os 
primeiros objetivos da coaliza-

ção. “A reunião de hoje marca 
um momento importante com 
a restruturação das agências 
do Estado e apresentação 
da equipe de trabalho da 
Agemvale, além da eleição 
do Conselho. Queremos tam-
bém avançar com questões 
históricas para a região com 
o Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado, e focar 
em segurança pública dentro 
do próximo ano”, explicou 
Vinholi.

Além de São José dos Cam-
pos, o encontro teve a parti-
cipação de representantes de 
Areias, Bananal, Caçapava, 
Campos do Jordão, Canas, 
Cruzeiro, Cunha, Guaratingue-
tá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, 

Jambeiro, Lagoinha, Monteiro 
Lobato, Natividade da Serra, 
Paraibuna, Piquete, Potim, 
Roseira, Santa Branca, Santo 
Antônio do Pinhal, São José 
do Barreiro, São José dos 
Campos, São Luiz do Parai-
tinga, São Sebastião, Silveiras 
e Taubaté. 

A próxima reunião do Con-
selho de Desenvolvimento 
Regional será sediada em 
Guaratinguetá, no dia 27 de 
agosto. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posiciona-
mento do presidente reeleito 
do conselho e prefeito de 
Paraibuna, Victor Miranda, 
mas ele não foi localizado até 
o fechamento desta edição.
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Bastidores da Política

Marcus Soliva

Lorena – O prefeito Fábio Marcon-
des, que deu mais um passo esta semana 
para se tornar o governante que mais viabi-
lizou avanços na área de assistência social 
do município. Com investimento federal 
de R$ 250 mil e contrapartida municipal 
de R$ 132 mil, Marcondes inaugurou o 
prédio próprio do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – o 
CREAS. A unidade atenderá moradores 
em situação de risco pessoal e social por 
violação de seus direitos. No primeiro 
semestre, o prefeito já havia inaugurado o 
Centro do Idoso e o Centro Especializado 
em Reabilitação. Pelos bons resultados 
e a proximidade do fim do mandato de 
Fabinho, tem muito morador já sentindo 
saudades do atual governo e preocupado 
com o que esperar da próxima gestão.

Canas – A administração do prefeito 
Lucemir do Amaral, que está sendo 
questionada por moradores mais politi-
zados pelos resultados e aprovações no 
concurso público realizado no primeiro 
semestre. O fato de algumas aprovações 
suspeitas – inclusive a filha de um 
prefeito da região – em detrimento de 
muitos que praticamente gabaritaram as 
provas não estarem entre os aprovados, 
deu margem a toda desconfiança. A 
possibilidade de alguns inconformados 
buscarem respostas na Justiça sobre a 
transparência e procedimentos da em-
presa ‘contratada’ para aplicar as provas 
pode revelar um 'lado oculto' que muitos 
suspeitam e que vários, talvez com 
toda certeza, deixarão de lado devido a 
politicagem...

Pedro Vila Brito

Perguntar não ofende
O que além de um série de recla-

mações e denúncias ao Ministério 
Público, o vere-
ador Ney Car-
teira (hoje MDB) 
conseguiu para 
a cidade em ter-
mos de recursos, 
verbas  pa rla-
mentares ou até 
mesmo um pro-
jeto importante 

para chamar de seu, no curso de sua 
trajetória pelo Legislativo de Guará?

'Morde e assopra'
Parece que o pessoal da Câmara 

de Aparecida, digo, os vereadores, 
não estão dispostos a dar ‘vida 
fácil’ à prefeita em exercício Dina 
Moreira. Em sessão extraordinária 
nessa semana, eles aprovaram o veto 
do Executivo para manter o estado 
de calamidade na saúde municipal 
(para facilitar a contratação de uma 
empresa em caráter emergencial), 
mas negaram o projeto que liberava 
20% do orçamento municipal para 
remanejamento de verbas, em detri-
mento de apenas 12%.

Céu de brigadeiro
Ao que tudo indica, a prefeita 

Erica Soler anda em ‘Céu de Bri-
gadeiro’ em Potim, rumo a sua 
provável campanha à reeleição, 

principalmente 
após ter apro-
vado na Câmara 
o financiamen-
to de R$ 6,5 
milhões - via 
Caixa Federal 
– para investir 
em pavimenta-
ção. De acordo 

com a classe política, com o tapete 
(asfalto) preto estendido pelas ruas 
da cidade e a água de qualidade 
chegando nas residências dos eleito-
res, vai precisar de muito mais que 
críticas baratas e conversa de liqui-
dificador para tirá-la do comando 
da Prefeitura.

Quem compara, vota!
Agora que a oposição ao prefeito 

Marcus Soliva percebeu que não 
será críticas ou escrachos vazios que 
vão neutralizá-lo em sua provável 
disputa à reelei-
ção em Guará, 
tem concorrente 
com histórico 
de gestão arru-
mando portfólio 
para exibir no 
período eleito-
ral, e outros trei-
nando discursos 
carregados de futuro – pela falta do 
passado e do presente. Ah! Tem ‘um 
outro’ que até gostou de estar inele-
gível para a próxima eleição, porque 
além dos romances não teria nada à 
mostrar. Perguntem ao Fabrício da 
Aeronáutica!!!

Corrida
Em velocidade frenética, o mer-

cado político de Cachoeira Paulista 
vai dando forma aos postulantes ao 
Executivo. Entre os nomes novos, 
três (Mineirinho da Funerária, Tio 
João do Açaí e Fernando Hummel) 
se destacam com possibilidades de 
neutralizar outros três (Aloísio Viei-
ra, Torrada e Domingos Geraldo) 
que integram o bloco dos veteranos.

Não convidem para...
...a mesma picanha O vereador 

Breno Anaya e o João Bosco Torra-
da, principalmente se o assunto for 
a indicação do prefeito Edson Mota 
para candidatura à sua sucessão 
na Prefeitura de Cachoeira e, se na 
churrasqueira, estiver o porta-voz 
Max – enteado!!!

Erica Soler

Saia justa
Comenta-se pelas esquinas de 

Lorena que o vereador Pedro da 
Vila Brito anda provando de suas 
próprias ‘palavras e juízo de valores’ 
proferidos na tri-
buna da Câmara, 
com reflexos pe-
los corredores da 
municipalidade. 
É que a ação por 
enriquecimento 
i l ícito movida 
pelo Ministério 
Público contra 
alguns conselheiros tutelares da 
cidade, órgão do qual o parlamentar 
tem laço consanguíneo, acertou em 
cheio sua altivez, principalmente 
quando se refere ao prefeito como 
hipócrita...

Dose quádrupla
Como ocorrido nos primeiros 

meses de governo, o prefeito Isael 
Domingues deverá ser alvo de 
mais uma série de CEI’s patrocina-
das pelos vereadores que buscam 

suas autopromoções em episódios 
alheios, principalmente períodos 
eleitorais. Esta semana o quarteto 4 
R’s – Rafael Goffi, Ronaldo Pipas, 
Renato Cebola e Roderlley Miotto 
assinaram a abertura de uma inves-
tigação sobre veículos alugados su-
postamente para a base da Atividade 
Delegada em Pinda. Enquanto isso 
os eleitores esperam pelos relevantes 
projetos dos parlamentares para o 
processo seletivo do ano que vem. 
E como vem...

‘Nenhum de nós’
Com exceção do vereador Mar-

quinhos da Colchoaria, nenhum dos 
parlamentares que integram a base 
governista do prefeito Fábio Mar-
condes compareceu na inauguração 
do novo prédio do Centro de Refe-
rência Especializado em Assistência 
Social – o Creas, ocorrida nesta 
quinta-feira, em Lorena. Apesar de 
não terem faltados pessoas, auto-
ridades e muitos convidados para 
prestigiar o evento, a impressão que 
ficou nos ‘amplificadores políticos’ 
é que a moçada está com a eleição 
ganha. Em tempo, quem assinou o 
livro de presença na inauguração e 
com direito a um ‘particular’ com o 
prefeito foi o atual presidente da Câ-
mara, que pelo visto, vê na imagem 
do Executivo uma boa oportunidade 
de aumentar seu cacife eleitoral. 
Perguntem ao Marçal!!!

Novela do transporte
Parece que Guará, ou melhor, 

os usuários do transporte público, 
vivem um novo capítulo da ‘novela’ 
do TUG. Pela ‘queda de braços’ que 
chegou na patuleia, a empresária 
Edna Abdala busca um aporte 
financeiro na tarifa até encerrar, 
em outubro, as antigas condições 
emergenciais (final da participação 
da empresa São José) e começar o 
novo contrato e com as novas dire-
trizes entre a empresa Oceano e a 
Prefeitura. Reivindicação negada 
pelo prefeito Marcus Soliva, que não 
aceita nem ouvir falar de reajuste 
de preços sem ver a realidade da 
frota de ônibus e dos serviços no 
formato do novo contrato firmado 
na licitação.

A realidade dos números
Uma pesquisa (não de Facebook) 

mostrou esta semana que o colégio 
eleitoral de Lorena segue indeciso  a 

Ney Carteiro

Renato, Rafael, Roderley e Ronaldo

441 dias das eleições de 2020. Em 
tese, uma boa parcela dos eleitores 
aguardam o pronunciamento do pre-
feito Fábio Marcondes em relação 
a indicação de um candidato para 
sucessão e, outro percentual abaixo 
de 40%, dividem opiniões entre os 
nomes mais conhecidos, tanto em 
rejeição como intenção de votos. 
Pelo andar da carruagem, o mercado 
está aberto para um nome que reúna 
proposta, caráter e que demonstre 
capacidade administrativa.

Esperando sentados
Com as dificuldades explicitas 

do prefeito Edson Nota em encon-
trar uma solução para a caótica 
situação da Santa Casa de Cachoeira 
Paulista, moradores decidiram agir 
por conta própria para oferecer mais 
conforto e dignidade aos pacientes 
do hospital. Através da iniciativa da 
empresária Patrícia Andrade, uma 
campanha lançada recentemente 
para arrecadação de fundos rendeu 
para a compra de diversas cadeiras 
de espera e poltronas de medi-
cação para auxiliar os pacientes. 
Os objetos foram entregues ‘sem 
curvas’ e diretamente à diretoria da 
Santa Casa. Por mais discretos que 
os voluntários foram, os elogios 
chegaram de forma imediata na ci-
dade inteira (ao ponto de provocar 
ciúmes em alguns políticos). Logo 
não faltaram comentários e críticas 
ao prefeito e vereadores pelo ponto 
em que a saúde municipal chegou. 
Os mais espirituosos chegaram até 
brincar ao afirmarem que agora os 
pacientes poderão “esperar senta-
dos” pela cumprimento das promes-
sas de campanha do prefeito...

Dose dupla
Após conseguir captar recursos 

federais e da iniciativa privada, o 
prefeito Isael Domingues anunciou 
na última semana a realização de 
duas obras de revitalização no centro 
de Pinda. Orçado em mais de meio 
milhão, o serviço trará melhorias às 
famosas rua dos Andradas e praça 
Monsenhor Marcondes. Além fa-
cilitar o deslocamento de pedestres 
através do alargamento de calçadas, 
a ação contará com a implantação de 
rampas e pisos especiais, garantindo 
mais acessibilidade para cadeirantes 
e deficientes visuais.  A notícia posi-
tiva sobre a obra, que não necessita-
rá de gastos municipais, agradou os 
comerciantes da região central, que 
já prospectam registar um maior 
fluxo de consumidores.

Passagem obrigatória
“Falando” em melhorias no cen-

tro e contentamento do comércio, 
a população de Ubatuba também 
ganhou motivos para comemorar na 
última semana. A Prefeitura iniciou 
a recuperação e adequação da histó-
rica Ponte da Barra da Lagoa, que 
é o principal acesso para a região 
de maior movimentação comercial 
da cidade. O ponto de passagem 
localizado no conhecido Guarani 
receberá reparos e reforços até o 
fim do ano. O serviço contará com 
um investimento de cerca de R$ 260 
mil, sendo a maioria proveniente de 
recursos conquistados pelo prefeito 
Délcio Sato em suas articulações 
com o pessoal do Estado.

Investida tucana
A articulação dos tucanos da 

Capital que buscam laçar, quer dizer, 
filiar prefeitos em todo Estado em 
condições de reeleição e prefeitu-
ráveis com possibilidades de vitória 
em 2020, passou por Aparecida tam-
bém. Pelo que se ouve nas equinas, 
Celso Alves já faz as contas para 
ver se troca o PSD do vice-gove-
nador pelo PSDB de Doria, com as 
promessas que se eleito, não faltará 
aporte para administrar.    

Nova lei inclui duas categorias no benefício;
prazo de cadastro termina em novembro

Prefeitura decide 
ampliar isenção 
na tarifa do lixo e 
IPTU em Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

Mais moradores terão acesso a 
isenção do IPTU (Imposto Territorial e 
Predial) e da taxa de remoção do lixo 
em Lorena. A Câmara aprovou um 
projeto do Executivo que inclui duas 
novas categorias no benefício. O prazo 
de solicitação segue até novembro.

Os vereadores aprovaram por una-
nimidade o projeto que substitui uma 
lei de 2014 que já oferecia o direito, 
mas segundo o secretário de Negócios 
Jurídicos de Lorena, Adriano Aurélio 
dos Santos, com a aparição de mais 
categorias, houve a necessidade de 
formalizá-las. “Foram aparecendo 
outros beneficiários que não estavam 
devidamente incluídos na lei. Resol-
vemos revogar a nossa lei de 2014, 
e fazer uma nova incluindo as outras 
pessoas”, destacou.

Com a nova lei, sancionada na últi-
ma terça-feira, fazem parte do grupo 
de assistidos as pessoas que recebem 
o benefício assistencial de prestação 
continuada (Loas), e os que possuam 
guarda definitiva de menor, desde 
que o processo judicial seja tramitado 
na Comarca de Lorena e cujos rendi-
mentos mensais não ultrapassem dois 
salários mínimos.

O programa já atende aposentados, 
pensionistas ou beneficiários de ren-
da mensal vitalícia, com mais de 62 
anos idade, aposentados por invalidez 
permanente comprovada por laudo 
emitido por órgão oficial da previdên-
cia, portadores de deficiência física ou 
mental, ou doença grave devidamente 
comprovada por laudo atestado por 
médico. Todos esses moradores não 
devem possuir rendimentos mensais 
superiores a dois salários mínimos.

De acordo com a lei, o interessado 

precisa residir no imóvel e não pode 
ser proprietário ou compromissário 
comprador de outro imóvel no mu-
nicípio.

Para a Prefeitura, que ainda não 
tem uma estimativa de arrecadação 
para 2020, a inclusão das categorias 
não impactará o orçamento mu-
nicipal. “Nossa lei de orçamento e 
diretrizes orçamentarias já tem essa 
previsão de isenção, então como já 
praticamos isso há alguns anos e só 
adequamos essas duas classes, não 
há um impacto significativo não”, 
reforçou Santos.

Os interessados em obter a isenção 
das taxas devem solicitar o benefício 
através de requerimento protocolado 
no setor de Tributação na Prefeitura, 
no período de 1 de janeiro a 30 de 
novembro do ano anterior a cobrança 
do tributo.

Lixo nas ruas de Lorena; tarifa da coleta e tratamento também terá maior isenção

Documentos
Cópia simples do comprovante 

de rendimentos ou da declaração 
de Imposto de Renda

Comprovante de residência 
referente ao mês anterior ao do 
protocolo do requerimento;

Cópia do RG e do CPF;

Procuração, caso o protocolo 
seja feito por outra pessoa, em 
nome do proprietário ou compro-
missário comprador;

Cópia do RG e do CPF do procu-
rador, se for o caso;

Documento que comprove a 
titularidade do imóvel como ma-
trícula do imóvel, escritura pública, 
contrato de compra e venda;

Fotos: Carolina Meyer
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PREFEITURA DE LORENA

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2019 – PROC. 347/19
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada em serviços de trator esteira com operador, serviço de curva de nível no 
Aterro de resíduos sólidos no Bairro Novo Horizonte, limpeza e manutenção de aceiros 
e estradas internas do Parque Ecológico do Taboão e melhoria em estradas rurais, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP
CNPJ: 03.750.447/0001-76
VALOR TOTAL: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2019 – PROC. 358/19
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de bandeiras
oficiais do Brasil, Estado de São Paulo e município de Lorena para a Secretaria de 
Educação, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.130.762/0001-61
VALOR TOTAL: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 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 394/19-SUP; 5911/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de certificação digital tipo “e-CPF”, 
para o sistema SISOBRAPREF, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras, para contratação da seguinte empresa:
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AUTÔNOMOS E LIBERAIS DE LORENA
CNPJ Nº: 45.218.757/0001-94

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 09/19 PROC. Nº 397/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 
execução de serviços de drenagem urbana, com início na Rua Gonçalves Dias até a Rua 
Madame Curie, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, a realizar-se 
às 09h30min do dia 13 de Agosto de 2019, 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.
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Homem é preso por furtar 
chocolate em Guaratinguetá 

Da Redação
Guaratinguetá

Após ser flagrado por 
seguranças, um homem de 
50 anos foi preso na última 
quinta-feira por furtar vinte 
tabletes de chocolate em um 
supermercado de Guaratin-
guetá.  

De acordo com a Polícia 
Militar, os funcionários per-
corriam uma das seções do 
estabelecimento comercial 

quando perceberam que 
o suposto cliente havia 
escondido as mercadorias 
em sua roupa.

Questionado, o homem 
afirmou que possui proble-
mas mentais. 

Após ser acionada pelos 
seguranças, a PM conduziu 
o homem ao 2º Distrito 
Policial. Um boletim de 
ocorrência foi registrado, 
e o acusado permanece à 
disposição da Justiça.

Igreja é alvo de criminosos 
pela segunda vez, em Guará 

Da Redação
Guaratinguetá

Uma igreja evangélica 
foi furtada na madrugada 
da última quarta-feira, no 
bairro Campo do Galvão, em 
Guaratinguetá. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o pastor acionou 
a Polícia Militar após ser 
informado pela empresa 
de monitoramento sobre o 
disparo do alarme do tempo 
religioso. 

Ao chegar à igreja, que 
fica na avenida Juscelino 

Kubistchek, a PM constatou 
que uma das portas foi ar-
rombada, mas os invasores 
já haviam deixado o local 
levando um aparelho de 
televisão.  

Este foi o segundo furto 
em menos de 15 dias no 
templo, já que ladrões le-
varam dois violões e um 
contrabaixo na madrugada 
do último dia 4. 

A Polícia Civil investiga 
os crimes. Os invasores não 
haviam sido identificados 
até o fechamento desta 
edição.

Homem é assassinado no 
Vila Ofélia, em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

Com passagens criminais 
por furto e roubo, um ho-
mem de 38 anos foi morto 
a tiros na noite da última 
segunda-feira, em Guaratin-
guetá.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima caminhava 
por uma via do bairro Vila 

Ofélia quando foi surpreen-
dida pelo assassino.  

Atingido por quatro dis-
paros de arma de fogo, o ho-
mem morreu no local antes 
da chegada do resgate. Os 
tiros perfuraram a cabeça e 
abdômen da vítima. 

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para tentar desco-
brir a motivação e o autor 
do crime.

Quadrilha leva 35 cabeças de 
gado de fazenda em Cunha

Da Redação
Cunha

A Polícia Civil de Cunha 
abriu um inquérito para 
apurar o furto de 35 cabeças 
de gado ocorrido na madru-
gada da última quinta-feira 
em uma fazenda na zona 
rural. 

Às margens da rodovia 
Paulo Virgílio, a proprie-
dade foi invadida após os 
criminosos arrebentarem 
o cadeado do portão princi-
pal. Na sequência, o grupo 
fugiu levando os animais 
em um caminhão, deixando 

apenas seis novilhos no 
curral.     

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o proprietá-
rio, que não estava no local 
na hora do crime, estima 
um prejuízo de cerca de 
R$ 70 mil. A vítima relatou 
ainda que havia comprado 
21 cabeças de gado em um 
leilão na última semana.

A Polícia Civil realizou 
diligencias pela região e 
colheu depoimentos de 
vizinhos. Até o fechamento 
desta edição, os animais 
não haviam sido encon-
trados.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Guaratinguetá, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estauto Social, 
convoca os associados para comparecerem a Assembléia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia 12 de agosto de 2019, nas 
dependências da sede do Sincomércio Guaratinguetá, situada a 
Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro, nesta cidade, a fim de 
deliberar a seguinte Ordem do Dia: Aprovação pelos Membros do 
Conselho Fiscal em relação ao Balanço Financeiro relativo ao ano 
de 2018. 

Guaratinguetá, 22 de julho de 2019. 

 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 
 

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO JOSÉ SOURATY HINZ, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil divorciado, de 65 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 16 de agosto de 1953, residente e domiciliado na Estrada Antônio Viotti Nogueira
de Sá, nº 24500, Ribeirão Grande, Pindamonhangaba-SP, filho de ALOISIUS HINZ e
BENEDICTA SOURATY HINZ.
MARIA CÉLIA THOMAZ, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo,
estado civil solteira, de 49 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 12 de
dezembro de 1969, residente e domiciliada na Rua Soldado José Pires Barbosa, 650,
Parque das Nações, Pindamonhangaba-SP, filha de ERNESTO THOMAZ e DINALVA
FONSECA THOMAZ. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  14 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
30 de dezembro de 1975, residente e domiciliado Rua Maria Zelia dos Santos Oliveira
nº 15, ap. 04, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filho de DJARIO RAMOS DA
SILVA e MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA.
RAPHAELA DA SILVA MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária,
estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 17 de agosto de 1991, residente e domiciliada Rua Maria Zelia dos Santos Oliveira
nº 15, ap. 04, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filha de SAMUEL MARINHO
MACHADO e RUTE MARIA DA SILVA MACHADO. Apresentaram os documentos I,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EVERTON PAZ PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
comércio, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 1 de junho de 1995, residente e domiciliado à Rua Irene de Oliveira, 312,
Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de EPAMINONDAS PEREIRA DA
SILVA e MARINALVA MARIA DA PAZ.
NATHALY DYANA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 29 de julho de 1998,
residente e domiciliada à Rua Pedro Nogueira de Sá, 200, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filha de JOSÉ BENEDITO BARBOSA e CONCEIÇÃO DE JESUS DOS SANTOS
BARBOSA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DARCI DA SILVA MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil divorciado, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 5 de
setembro de 1968, residente e domiciliado na Rua Luiz de Araújo Filho, nº 21, Jardim
Yassuda, Pindamonhangaba-SP, filho de GERALDO LINO DE MACEDO e MARIA
APARECIDA DA SILVA MACEDO.
MARIA FATIMA DE ASSIS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em Redenção da Serra-SP, no dia
8 de março de 1973, residente e domiciliada na Rua Luiz de Araújo Filho, nº 21, Jardim
Yassuda, Pindamonhangaba-SP, filha de SEBASTIÃO FRANCISCO DE ASSIS e MARIA
EVARISTA GOMES DE ASSIS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHAEL APOLINARIO FONTES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
estado civil divorciado, de 30 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 9 de
junho de 1988, residente e domiciliado na Rua Coronel José Francisco, nº 4, Centro,
Pindamonhangaba-SP, filho de EDNA APOLINARIO FONTES.
ELEANDRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil
divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 4 de
outubro de 1986, residente e domiciliada na Rua Coronel José Francisco, nº 4,
Centro, Pindamonhangaba-SP, filha de LILIA DA SILVA. Apresentaram os documentos
I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de maio de
1984, residente e domiciliado Rua Matheus Romeiro nº 37, Centro, em
Pindamonhangaba SP, filho de MARCO ANTONIO DONOLA DE CAMARGO e ALIDA
MARIA MOREIRA GULLO DE CAMARGO.
CAROLINA PEREIRA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de
fevereiro de 1989, residente e domiciliada Rua Major Mario Agnelo Lacerda nº 60, Crispim,
em Pindamonhangaba SP, filha de FLORIANO CAMPOS MAGALHÃES e MARIA HELENA
PEREIRA MAGALHÃES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  15 de março de 2019.
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PUBLICAÇÃO DE EXTRAVIO
A e m p r e s a :  J .  F.  D E  TO L E D O 
GUARATINGUETÁ – ME, inscrita no CNPJ: 
03.274.588/0001-60 e IE: 332.077.127.112, 
estabelecida à Avenida Brasil, nº. 77 – Vila 
Paulista – Guaratinguetá – SP – CEP: 
12.521-000, comunica o extravio do talão 
de Nota Fiscal de Venda a Consumidor 
modelo 2 série D-1 do nº. 001 à nº. 050 
totalmente preenchido da AIDF nº. 3745 
e do talão de Nota Fiscal de Venda a 
Consumidor modelo 2 série D-1 do nº. 351 
à nº. 400 totalmente preenchido da AIDF nº. 
3745; das 02 vias da Nota Fiscal de Venda 
à Consumidor modelo 2 série D-1 nº. 401 já 
preenchido da AIDF nº. 3745 e 02 vias da 
Nota Fiscal de Venda à Consumidor modelo 
2 série D-1 nº. 1415 já preenchido da AIDF 
nº. 339787023709.
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Hospitais são destinos de verbas de R$ 250 mil cada, após liberação de recursos de deputado federal

Emendas parlamentares de R$ 500 mil chegam 
às santas casas de Guaratinguetá e Aparecida

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma solução para reforçar 
os cofres dos hospitais da 
região é o recebimento de 
emendas parlamentares, 
que chegam aos municí-
pios através dos deputados 
federais e estaduais. Nesta 
semana foram confirmadas 
duas emendas: uma para 
Guaratinguetá e outra para 

Aparecida, ambas com valor 
de R$ 250 mil.

Os recursos, encaminha-
dos por meio do deputado 
Marco Bertaiolli (PSD), fo-
ram liberados após pedidos 
de vereadores das duas cida-
des, e serão encaminhados 
para as santas casas.

Em Aparecida, a verba 
será destinada para a UTI 
do hospital, enquanto em 
Guaratinguetá o montan-
te chegará em forma de 

custeio. Os pedidos foram 
feitos em maio, quando 
Bertaiolli visitou as duas 
unidades da região.

Carlos Alexandre Rangel, 
o 'Xande' (PSD), é vereador 
em Aparecida, e foi o autor 
do pedido ao deputado. 
Segundo o parlamentar, a 
emenda dará fôlego finan-
ceiro ao setor por aproxi-
madamente dois meses. 
“Creio que com o problema 
que estamos passando, 

em relação à UTI, o custo 
mensal é de R$ 100 mil. Dá 
(o repasse) para dar dois 
meses de segurança para o 
Frei Bartolomeu trabalhar", 
avaliou.

Em Guaratinguetá o pe-
dido partiu do vereador 
Marcelo Augusto, o Marcelo 
da Santa Casa (PSD).

Apesar do hospital estar 
com as contas controladas, 
ele destacou que é sempre 
importante receber emen-

das. "Essa verba será utiliza-
da para compra de material 
ou medicamento. Como é 
verba de custeio, pode ser 
utilizada para qualquer 
área. Qualquer valor que 
chega a uma entidade fi-
lantrópica, ajuda bastante".

Segundo o vereador, que 
trabalha na Santa Casa, o 
hospital ainda possui dívi-
das, mas as contas “estão 
equacionadas”.

“Não estamos passando 

dificuldades. A mesa ad-
ministrativa é muito séria 
em relação a essa questão. 
Todo nosso provento que 
vem, fora nossa receita, a 
gente faz questão de aplicar 
na melhoria do hospital, no 
que tange à parte técnica", 
concluiu.

O recurso será repassado, 
inicialmente, ao Fundo Mu-
nicipal de Saúde, que fará 
um novo repasse à Santa 
Casa do município.
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Pedido de empresa terceirizada por 13% de aumento 
é negado e prefeito aguarda atendiumento de contrato

Prefeitura e São José 
não entram em acordo 
e passageiros de Guará 
podem ficar sem TUG

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A empresa Rodoviário e 
Turismo São José protocolou 
um ofício na Prefeitura de 
Guaratinguetá solicitando 
o reajuste emergencial no 
preço da tarifa do transporte 
público municipal. Hoje, a ta-
rifa das linhas municipais do 
TUG (Transporte Urbano de 
Guaratinguetá) custa R$3,50. 
A concessionária pede 13% 
de reajuste, que pode elevar 
o valor da passagem para 
R$ 3,80.

O documento foi recebido 
pela secretaria de Adminis-
tração na última segunda-fei-
ra, e chegou até a secretaria 
de Mobilidade Urbana na tar-
de seguinte. A proposta tenta 
emplacar o novo valor até o 
dia 1 de outubro, véspera do 
início do novo contrato com a 
empresa Oceano, vencedora 
da licitação do transporte 
coletivo. O documento proto-
colado cita que o pedido foi 
feito devido à "inviabilidade 
que vem sendo bancada e 
suportada" pela empresa.

O ofício cita ainda que 

Marcus Soliva e Edna Abdalla, durante reunião para assinatura de contrato; semana de discussão

Fotos: Leandro Oliveira

Ônibus das empresas Oceano e São José; valor da tarifa do TUG vira epicentro de polêmica entre empresária e prefeito de Guaratinguetá

a empresa São José (uma 
das responsáveis pelo TUG 
atualmente, pertencente ao 
mesmo grupo da Oceano) 
tem sido obrigada a suportar 
prejuízos, crescimento de 
passivos e perdas patrimo-
niais significativas, e afirma 
não ser mais possível manter 
o valor da tarifa em R$ 3,50. 
“O último reajuste, ocorrido 
em 7 de dezembro de 2017, 
fixou o valor tarifário parcial 
insuficiente de R$ 3,50 e, 
desde então, a situação de 
inviabilidade do sistema de 
transporte outrora demons-
trada, além de se agravar, 
apresenta-se cada vez mais 
consistente”.

Em resposta, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) foi en-
fático ao negar qualquer 
possibilidade de reajuste 
sobre o valor da tarifa antes 
do início do novo contrato do 
transporte coletivo munici-
pal. “A resposta é negativa. 
Não vai ter reajuste em cima 
daquilo que vem sendo pago 
nesse intervalo entre o perí-
odo que houve a licitação e 
início das operações, onde 
a empresa poderá cobrar os 

R$ 4,10”, explicou.
O valor de R$ 4,10 será 

cobrado pela empresa Oce-
ano a partir de 2 de outubro 
e estava previsto no edital 
de licitação. A empresa, 

que opera parte da malha 
rodoviária do município, 
venceu o certame e precisa 
renovar a frota de veículos 
antes de iniciar as operações 
do novo contrato. “Espero 
que não haja quebra de con-
fiança entre a contratante e 
a contratada”, citou Soliva, já 
que tanto a São José como a 
Oceano pertencem a mesma 
proprietária.

Caso haja paralisação do 

transporte coletivo no mu-
nicípio, o prefeito afirmou 
que precisará fazer uma 
convocação de veículos com-
plementares para não parar 
o serviço do transporte 
público de Guaratinguetá, 
mas não crê que os ônibus 
deixarão de circular após a 
sua negativa.

A empresária Edna Ab-
dalla, responsável pelas 
empresas São José e Oceano, 

foi procurada para respon-
der sobre o pedido de rea-
juste e a resposta negativa 
do prefeito. Por telefone, 
Edna afirmou que só vai 
se pronunciar oficialmente 
após receber a resposta do-
cumentada da Prefeitura. A 
empresária citou ainda que 
os pedidos por reajustes são 
feitos desde 2017, quando o 
Executivo deixou de ajustar 
o valor da tarifa.

Fotos: Leandro Oliveira
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