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Doria encaminha apoio de R$ 9 milhões para revisão
de planos de saneamento básico para os municípios
Iniciativa contempla 19 cidades da RMVale; Governo do Estado projeta melhorias em tratamento de água e esgoto
Da Redação
Região

Por meio de um investimento superior a R$ 9 milhões, o
Governo do Estado firmou na
última segunda-feira convênios com 243 cidades para
viabilizar as revisões e atualizações dos Planos Municipais
de Saneamento Básico. Com o
objetivo de qualificar os serviços de abastecimento de água
e tratamento de esgoto em São
Paulo, a medida beneficiará 19
municípios da RMVale (Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte).
Proposta pelo governador
João Doria (PSDB) e a equipe
da secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente, a iniciativa
custeará a contratação de empresas especializadas em saneamento básico que atuarão
na revisão e atualização dos
planos municipais do setor.
De acordo com o Estado, a
necessidade de melhorias no
sistema de água e esgoto nos
municípios selecionados foi
verificada através de levantamentos do setor de fiscalização da Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento Básico
e Energia do Estado de São
Paulo). Além de Lorena, Pindamonhangaba e São José dos
Campos, foram contempladas
Bananal, Campos do Jordão,
Caçapava, Igaratá, Jambeiro,
Lagoinha, Monteiro Lobato,

Santo Antônio do Pinhal, São
Bento do Sapucaí, Redenção
da Serra, Roseira, Silveiras,
Santa Branca, Santa Isabel, São
Luiz do Paraitinga, Taubaté e
Tremembé.
A expectativa estadual é que
o trabalho de alteração nos
Planos de Saneamento Básico
das cidades da RMVale seja
concluído em até seis meses.
“Nosso objetivo é alinhar e promover o adequado desenvolvimento sustentável das cidades
e a melhoria da qualidade
de vida da população. Serão
avaliados riscos epidemiológicos, ambientais, hidrológicos,
socioeconômicos e as causas
das deficiências apontadas
nos sistemas de água e esgoto,
além de modernizar os planos
e torná-los compatíveis com a
realidade”, explicou o secretário de Infraestrutura e Meio
Ambiente, Marcos Penido.
O diretor-presidente da Arsesp, Hélio Luiz Castro, também ressaltou a importância
da ação “A revisão e a atualização desses planos municipais
estão previstas na lei federal e
devem ser executadas a cada
quatro anos, porém algumas
cidades enfrentam dificuldades
como a escassez de recursos
financeiros e acabam tendo
planos desatualizados. A conclusão dos estudos possibilitará que o município avance nos
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento
sanitário”.

Fotos: Divulgação PMP

Esgoto a céu aberto no Parque das Rodovias, em Lorena, uma das contempladas pelo Estado em programa de assistência ao saneamento

Codesg segue o trabalho de recuperação de
trinta ruas e avenidas em Guaratinguetá
Prefeitura investe R$ 10 milhões em obras com orçamento liberado em empréstimo junto à Caixa
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Teve início um mutirão de
recapeamento asfalto em
Guaratinguetá, após liberação de recursos através
do Finisa (Financiamento
a Infraestrutura e ao Saneamento), programa da
Caixa Econômica Federal.
A Codesg (Companhia de
Desenvolvimento) está à
frente das obras, que tem
custo de R$10 milhões. O
empréstimo com a Caixa

foi aprovado pela Câmara
neste ano.
Algumas das principais
vias do município serão recapeadas, como as avenidas
Presidente Getúlio Vargas,
Integração, Nossa Senhora
de Fátima, Fernando José de
Almeida Mileo, João Rodrigues Alckmin e Rui Barbosa
que, inclusive, teve início
dos trabalhos na última
terça-feira. A assinatura da
ordem de serviço foi realizada na última segunda-feira,
em um evento do Executivo

em alusão aos mil dias de
gestão.
Outras vias como a avenida Dr. João Batista Rangel

de Camargo e a ruas Santa
Clara, Coronel Tamarindo e
Dom Bosco também receberam as primeiras obras de

recapeamento do município.
Em entrevista coletiva,
o prefeito Marcus Soliva
(PSB) falou sobre as obras
Fotos: Divulgação PMG

Uma das ruas contempladas pelo serviço de recapeamento em Guará; recurso é encaminhado pelo Finisa

que tiveram início no dia
seguinte em alguns pontos
da cidade. “Nunca foram
pavimentados tantos quilômetros, como fizemos aqui.
No recape, são trinta ruas,
200m² de recapeamento.
Vamos dar uma repaginada
nas principais vias públicas
de Guaratinguetá para que
a cidade tenha mais mobilidade urbana”, destacou.
Outras vias importantes
do município vão receber
recapeamento nas próximas semanas. As avenidas
Padroeira do Brasil, Basf,
Francisco dos Santos Reis
e Martin Cabral serão contempladas, assim como as
ruas Francisco dos Santos
Reis, Eufrásio Fernandes,
Coronel Pires Barbosa,
Nove de Julho e as proximidades das rotatórias do
Ícaro e do Parque Ecológico
Anthero dos Santos.
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Novo sistema em Ubatuba amplia opções
de pagamento de impostos municipais
Tributos podem ser pagos pelo cartão de crédito e débito; medida busca conter inadimplência
Fotos: Divulgação PMU

Lucas Barbosa
Ubatuba

Tentando reduzir o número
de moradores inadimplentes
com os impostos municipais,
a Prefeitura de Ubatuba, desde a última semana, passou
a aceitar o pagamento dos
tributos através de cartão de
débito e crédito. A alternativa permite aos contribuintes
parcelarem as taxas em até
12 vezes.
Além de alvarás de funcionamento para estabelecimentos comerciais, a
mudança possibilitará que
sejam pagos pelo cartão os
tributos IPTU (Imposto Territorial e Predial), ISS (Imposto
Sobre Serviço), ITBI (Imposto
Sobre a Transmissão de Bens
Imóveis).
Os moradores interessados
em recorrerem a esta alterContribuinte busca setor tributário para acertar impostos; serviços têm novas modalidades de pagamento
nativa devem comparecer

'Troco Solidário’ beneficia asilo
São Vicente de Paulo em Cruzeiro
Projeto quer destinar pequenas doações do comércio para atendimento da entidade
Fotos: Arquivo Atos

entre segunda e sexta-feira,
das 9h às 15h, no posto de
atendimento “Fácil”, que fica
na região central.
De acordo a Prefeitura,
são aceitos os cartões das
bandeiras American Express,
Elo, Hiper, Hipercard, JCB,
Mastercard e Visa.
O secretário de Fazenda
e Planejamento, Ralph Luiz
Soares, destacou os principais objetivos da iniciativa.
“Com isso, oferecemos mais
uma oportunidade, além de
comodidade, para o cidadão
pagar seus tributos e regularizar seus débitos junto á
Prefeitura. Ao mesmo tempo,
ampliaremos a arrecadação
municipal, necessária para a
execução de diversos serviços para a população”.
De acordo com o chefe da
pasta, está em fase de implementação uma ferramenta
no site oficial da Prefeitura

que possibilitará o pagamento pelo cartão através
da internet. A expectativa
municipal é que a opção
comece a funcionar a partir
da próxima semana.
Soares revelou dados sobre
a atual taxa de inadimplência
que o Município enfrenta.
“No IPTU ela gira em torno
de 37% a 39%. É o único
imposto em que medimos a
inadimplência, porque ele é
lançado de ofício no início do
ano, então é possível sabermos qual o total que deveria
ser arrecadado”.
Os contribuintes que optarem em seguir pagando
os impostos no dinheiro
continuam com a opção de
imprimirem os boletos pelo
site da Prefeitura. Já os que
possuem dívidas com o Munícipio, devem comparecer
ao Paço Municipal para
renegociar as pendências.

EDITAL DE LOTEAMENTO
“VILAS DI FIORI”
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.,
FAZ SABER a todos os interessados que a firma ALTOS DO PIAGUI EMPREENDIMENTOS SPE
LTDA, depositou neste Registro, nos termos da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, os
documentos necessários para o registro do LOTEAMENTO “VILAS DI FIORI” em Guaratinguetá,
os quais foram examinados e considerados em ordem. O loteamento compreenderá uma área de
propriedade do loteador, com 20,8830ha, localizada em zona urbana, com acesso pela Estrada
Antonio Bedaque Sobrinho, objeto da Matrícula nº 42.191, do Livro 2, deste Registro Imobiliário.
Além de 02 áreas institucionais, 05 áreas verdes, sistema viário e 03 sistemas de lazer, o
loteamento compreenderá 250 lotes,
distribuídos em 15 quadras, perfeitamente demarcados
conforme planta e memorial arquivados. Os loteadores se comprometem a executar, as suas
expensas, os seguintes serviços e obras: 1. Terraplenagem para implantação de vias e lotes; 2.
Demarcação dos lotes e das áreas publicas; 3. Implantação do sistema de drenagem das águas
pluviais, até a sua destinação final, conforme projeto aprovados pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Coordenação e Habitação; 4. Implantação do sistema de capitação e rede de
distribuição de água potável, com derivação para cada lote, conforme projeto aprovado pelo
SAEG;5. Implantação da rede coletora de esgotos sanitários e sua destinação, com derivação para
cada lote, conforme projeto aprovado pelo SAEG; 6.Implantação de guias e sarjetas; 7. Implantação
de ciclovia; 8. Pavimentação das vias públicas, atendendo normas técnicas de acordo o projeto
aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; 9. Implantação do
sistema de sinalização; 10. Implantação da rede de distribuição de energia elétrica domiciliar,
segundo projeto aprovado pela EBE - Empresa Bandeirante de Energia; 11. Implantação da rede
de distribuição de iluminação pública segundo projeto aprovado pela EBE - Empresa Bandeirante
de Energia; 12. Ajardinamento das áreas públicas e de lazer. Foi apresentado cronograma de
obras. O loteamento foi aprovado pelo Decreto Municipal nº 8.485, de 15/08/2018, revigorado
pelo Decreto n. 8.706, de 11 de junho de 2019, com Certificado da GRAPROHAB n°
344/2017, expedido aos 26/09/2017. Para que ninguém alegue ignorância é expedido o presente
edital, que será publicado juntamente com um pequeno desenho de localização da área, em três
dias consecutivos na imprensa da região, podendo o loteamento ser impugnado no prazo de quinze
(15) dias contados da data da última publicação, sem a qual se fará o registro pretendido, nos
termos do art. 19 da Lei 6766/79.
Guaratinguetá, 06 de novembro de 2019.
Humberto Andrade Cossi
Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reunião do Conselho Administrativo
Idosos assistidos pelo asilo São Vicente de Paulo; projeto aprovado na Câmara beneficiará entidade com troco do comércio de Cruzeiro
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro
aprovou por unanimidade o
projeto de lei, de autoria do
vereador Sérgio Blois (PL),
que pretende destinar o troco
da compra no comércio local
para o Asilo São Vicente de
Paulo. O “Troco Solidário”
contará com a colaboração
de empresários da cidade,
que poderão aderir voluntariamente à iniciativa.
O autor do texto explicou a
proposta durante a votação.
“É um projeto relativamente
simples. Através de uma parceria com o comércio local,
no qual as empresas que se
interessarem ficarão com
uma caixa coletora com as
inscrições ‘troco solidário’
à vista das pessoas. Quando
o consumidor efetuar uma
compra, o troco poderá ser
depositado na caixa”, explicou.
O projeto estava na ordem
do dia da sessão de 9 de
setembro, mas foi alvo de
pedido de vistas por parte do

vereador Paulo Vieira (PL),
que questionou o porquê de
apenas o Asilo ter sido o beneficiado e não outras entidades.
Em resposta, Blois destacou
que o projeto visa auxiliar o
asilo São Vicente de Paulo
porque “todas as entidades,
geralmente, conseguem maior
mobilização das pessoas pois
tem familiares atuantes”.
O vereador garantiu que
isso não acontece com tanta
frequência no asilo, onde se
encontram pessoas idosas que
estão doentes e muitas vezes
abandonadas pelos próprios

parentes. “Eles precisam de
remédios, exercícios, de fraldas, roupas e toda estrutura
que muitas das vezes geram
um custo muito grande que a
instituição não tem condições
de arcar”, justificou
O vereador disse que ficará
a cargo de um representante
da entidade e do comerciante
que aderir ao projeto a coleta
dos valores arrecadados,
quinzenalmente. “É algo que
pode atingir uma proporção razoável, desde que as
pessoas queiram ajudar. Na
verdade, é um projeto de

solidariedade municipal com
o consumidor e o empresário
ajudando para que o Asilo
possa receber verbas”, contou
Blois.
O presidente do Asilo de
Cruzeiro, Luiz Antônio Pereira, revelou a importância
do projeto para o dia a dia do
atendimento. “Fiquei muito
feliz, porque a nossa dificuldade é com relação a folha de
pagamento da entidade. Com
o final do ano, que temos
que pagar o décimo terceiro
e outras atividades, vai ficar
mais difícil ainda”.

Guará Motor S/A, convoca os Membros do Conselho Administrativo e seus
Diretores para a Reunião do Conselho Administrativo, que será realizada no dia
19 de novembro de 2019, às 09h30m, em sua sede, para discutir os seguintes
assuntos:
1- Aprovação de garantia em favor de terceiros;
2- Outros assuntos de interesse da sociedade.
Guaratinguetá, SP, 07 de novembro de 2019

Humberto Soliva
Presidente do Conselho

Entre em contato!

www.gessocon.com.br

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico
Especialidade em Gesso

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

8 DE NOVEMBRO DE 2019

3

Mais da metade das obras de infraestrutura
paralisadas no Brasil são de saneamento básico
Parcerias entre o poder público e a iniciativa privada podem mudar esse cenário
Da Redação
Guaratinguetá

Um dos primeiros sinais de
que um país caminha de fato
rumo ao desenvolvimento
econômico e social é o quanto sua população é atendida
com serviços básicos de
qualidade, principalmente
de saneamento. Nesse sentido, os dados mostram que
o Brasil está longe de atingir

esse status, pois apenas 43%
do esgoto gerado no país é
coletado e tratado. Como um
agravante ainda desse quadro, entre as muitas obras
públicas de infraestrutura
que estão paralisadas no
país, 60% são dos serviços
de saneamento básico.
No Chile, país latino como
o Brasil, a coleta e tratamento do esgoto é de 98%.
Uma das explicações para

Editais de Proclamas — APARECIDA
AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/
SP, FAZ SABER que pretendem casar-se e apresentaram
os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil
Brasileiro: E se alguém souber de algum impedimento
oponha-o na forma da lei.
2133 - Fernando Dutra e Tamara Chayene dos Santos Freire.
Ele, nacionalidade brasileira, padeiro, solteiro, nascido no dia 20
de dezembro de 1988, residente e domiciliado na Rua Itabapoã, 9,
Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Paulo Henrique Dutra e Maria da
Conceição Dutra. Ela, nacionalidade brasileira, operadora de caixa,
solteira, nascida no dia 24 de maio de 1991, residente e domiciliado na
Rua Itaipu, 68, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Pedro Cesar da Franca
Freire e Delza Maria dos Santos Freire.
2127 - Èverton Luis Bezerra e Amanda Sampaio dos Santos. Ele,
nacionalidade brasileira, professor de educação física, solteiro, nascido
no dia 08 de março de 1989, residente e domiciliado na Travessa Julio
Lorena, 28, Centro, Aparecida/SP, filho de Altair Bezerra e Ana Cristina
Paschoal da Silva Bezerra. Ela, nacionalidade brasileira, secretária
de escola, solteira, nascida no dia 12 de julho de 1992, residente e
domiciliado na Travessa Julio Lorena, 28, Centro, Aparecida/SP, filha
de Miguel do Santos e Vanilza Sampaio dos Santos.
2126 - Fábio Ayres dos Santos Oliveira e Aline Andrade Pereira.
Ele, nacionalidade brasileira, ajudante de padeiro, solteiro, nascido
no dia 03 de novembro de 1989, residente e domiciliado na Rua São
Vicente de Paula, 47, Centro, Aparecida/SP, filho de Pedro Joaquim
de Oliveira e Nadir Ayres dos Santos. Ela, nacionalidade brasileira,
camareira, solteira, nascida no dia 11 de fevereiro de 1994, residente
e domiciliado na Rua São Vicente de Paula, 47, Centro, Aparecida/SP,
filha de Ernesto Pereira Filho e Juracy Andrade Pereira.
2125 - Claudio Henrique de Oliveira Coelho e Aline Cristina da
Silva. Ele, nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido no
dia 28 de agosto de 1997, residente e domiciliado na Rua Salviano
de Souza, 19, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Luis Claudio de Oliveira
Coelho e Nilda Tatiane Calado. Ela, nacionalidade brasileira, técnica em
radiologia, solteira, nascida no dia 20 de novembro de 1996, residente e
domiciliado na Rua Itapevi,460, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Marcos
Manoel da Silva e Fernanda Cristina de Oliveira.
2124 - Francisco Carlos de Siqueira e Ihasmine Maria Gonçalves
Silva. Ele, nacionalidade brasileira, decorador de eventos, solteiro,
nascido no dia 03 de março de 1986, residente e domiciliado na
Rua Benedito Jesus Dias Filho,199, Santa Luzia, Aparecida/SP,
filho de Francisco Carlos de Siqueira e Rita de Cassia Ribeiro. Ela,
nacionalidade brasileira, operadora de caixa, solteira, nascida no dia
05 de julho de 1992, residente e domiciliado na Rua Benedito Jesus
Dias Filho,199, Santa Luzia, Aparecida/SP, filha de Ricardo Silva e
Neusa Cristina Gonçalves Silva.
2123 - João Luiz dos Santos e Cíntia Damaris das Chagas Ferreira.
Ele, nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, solteiro, nascido
no dia 11 de janeiro de 1975, residente e domiciliado na Rua Padre
Gebardo,932, casa 02, Santa Rita, Aparecida/SP, filho de Orlando dos
Santos e Maria Aparecida dos Santos. Ela, nacionalidade brasileira,
funcionária publica municipal, solteira, nascida no dia 28 de julho
de 1979, residente e domiciliado na Rua Padre Gebardo,932, casa
02, Santa Rita, Aparecida/SP, filha de Jairo José Ferreira e Benedita
Efigenia das Chagas Ferreira.
2122 - Welton Miyaguti Monteiro e Bianca Aparecida de Almeida
Santos. Ele, nacionalidade brasileira, serviços gerais, solteiro, nascido
no dia 23 de maio de 1991, residente e domiciliado na Rua Zequinha
Lemes, 1284, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Amado Vicente Rodrigues
Monteiro e Joana Miyaguti Monteiro. Ela, nacionalidade brasileira,
vendedora, solteira, nascida no dia 14 de agosto de 1998, residente e
domiciliado na Rua Rua Zequinha Lemes, 1284, Aroeira, Aparecida/SP,
filha de Sebastião dos Santos e Vera Lucia Maria de Almeida.

GRUPO DA FRATERNIDADE "IRMÃO ALTINO”
RUA ÁLVARES CABRAL, 381 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ- SP
CEP 12505-070 - FONE: (12) 3132-7959 - CNPJ 48 548 184/0001-55
www.irmaoaltino.com.br - E-mail: gf@irmaoaltino.com.br

ASSEMBLÉIA GERAL
Prezado Associado
Pelo presente, ficam convocados todos os Associados Efetivos do
Grupo da Fraternidade Irmão Altino, para participarem da Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 18/11/2019 às 19:00hs em
primeira convocação. Com a finalidade de eleger a Diretoria Executiva
para o biênio 2020/2021.
O associado efetivo no pleno gozo dos seus direitos estatutários
poderá votar e/ou ser votado.
Tudo de acordo com o Capítulo III; Artigo 7º; parágrafos de 1º a 3º do
Estatuto do Grupo da Fraternidade Irmão Altino.
Guaratinguetá, 08 de novembro de 2019.
Icléa Maria Giffoni dos Santos
Diretor Secretário

Maria Inez Alves Costa Sonnemaker
Diretor Executivo

tamanha discrepância entre as duas nações está nas
políticas de saneamento e
na participação do setor
privado na prestação dos
serviços. Segundo dados
CNI- Companhia Nacional
da Indústria, apenas 5% do
setor de saneamento do Brasil tem participação privada,
enquanto no Chile, 94%. Ainda de acordo com estudos da
CNI, países eficientes em saneamento básico têm ampla
participação de companhias
privadas e, portanto, maior
investimento e melhores
serviços.

No Brasil, o PLANSAB - o
Plano Nacional de Saneamento Básico lançou em
2013 a meta de universalizar a oferta de saneamento básico até 2033. No
entanto, com tantas obras
paralisadas, principalmente
por falta de investimento,
mas também por falhas
de planejamento, má gestão pública, entre outros
fatores, esse objetivo não
será alcançado no tempo
previsto. De acordo com o
Ranking da Universalização
do Saneamento, divulgado
pela Agência Brasil, dos

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora,
alguns telefones fixos da localidade de Silveiras tiveram seu funcionamento prejudicado
no dia 04/11/2019 das 11h38 às 13h03. Assim que houve a interrupção, enviamos
equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 102/19 PROC. Nº 632/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de material de premiação
para as competições das diversas modalidades esportivas, a realizar-se às 14h00min do
dia 22 de Novembro 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.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2019 PROC. Nº 408/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de expediente e material de papelaria para diversas
Secretarias.
CONTRATADA: CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI ME CNPJ: 18.631.695/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS:
70, 74, 167, 168,191, 192,203,204,211,212,213,214,231,232,233,234
VALOR TOTAL: R$ 4.913,86 (quatro mil novecentos e treze reais oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 07/11/2019
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 604/19SUP – GPRO 7454/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em controle de animis peçonhentos e
venenosos, tais como: serpentes, aranhas e escorpiões para o Centro Social Urbano –
CSU, que serão prestados nas condições estabelecidas no contrato e na proposta, os
quais integram este instrumento de transcrição.
CONTRATADA: REINILSON DO NASCIMENTO ME CNPJ N°: 18.069.935/0001-90
VALOR TOTAL: R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 13 (treze) meses
DATA DA ASSINATURA: 07/11/2019
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 03 – Processo nº 10004/19GPRO – PP nº 86/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO ARTE E VIDA CNPJ: 07.020.646/0001-80
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência
do Contrato nº 234/16, decorrente do Processo Licitatório nº 418/16, Pregão Presencial nº
86/2016, que tem por objeto a contratação de serviços de equoterapia para reabilitação
de pacientes neurológicos.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato por
12 (doze) meses, a partir de 02 de novembro de 2019.
Cláusula Terceira: Fica o valor do Contrato reajustado pelo IGPM – Índice Geral de Preços
– Mercado, no percentual de 3,381% (três vírgula trezentos oitenta e um milésimos por
cento), conforme previsto na cláusula 2.1do contrato original e o artigo 57, II da Lei 8.666/93.
Cláusula Quarta: O valor global do presente termo aditivo para cobrir as despesas relativas
ao Contrato, é de R$ 99.246,43 (noventa e nove mil, duzentos quarenta e seis reais,
quarenta e três centavos).
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2019
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 7454/19 GPRO, com fundamento no
Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em
controle de animais peçonhentos e venenosos, tais como: serpentes, aranhas e escorpiões
para o Centro Social Urbano - CSU.
CONTRATADA: REINILSON DO NASCIMENTO ME - CNPJ: 18.069.935/0001-90
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 8405/19 GPRO, com fundamento no
Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é aquisição de caixas de som, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer.
CONTRATADA: LOJAS CEM S/A - CNPJ: 56.642.960/0054-11
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 9885/19 GPRO, com fundamento
no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a aquisição de peças para motopoda,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Municipais.
CONTRATADA: I.M. COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA ME CNPJ: 06.246.927/0001-92
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 01/2019 CONTRATO Nº 191/18 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ECO RADIODIAGNÓSTICOS FACIAL LTDA ME
CNPJ: 21.032.829/0001-46
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 191/18, decorrente do Processo Licitatório nº 494/18, Pregão
Presencial nº 89/18, firmado em 05 de novembro de 2018, nos termos previstos em sua
Cláusula 2.1.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 12 (doze) meses, a partir de 05 de novembro de 2019.
Cláusula Terceira: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual,
previsto na cláusula 2.1.7 do contrato original.
Cláusula Quarta: O valor global do presente termo aditivo é de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais)
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima: O presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2019

1.868 municípios avaliados
quanto à oferta de serviços
de abastecimento de água,
coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação de
resíduos sólidos, apenas 85
cumpriram os requisitos de
saneamento básico.
Por outro lado, os municípios que têm participação
privada já alcançaram ou
estão em vias de atingir a
universalização do esgoto.
Em Atibaia, por exemplo,
a Atibaia Saneamento, que
atua numa Parceria Público-Privada com a SAAE, tem
investido, só na ampliação e
modernização do sistema da
Estação de Tratamento de
Esgoto Estoril mais de R$

60 milhões, o que representa um benefício direto para
mais de 85 mil munícipes.
Em Guaratinguetá as negociações junto ao Poder Público avançam para que até
2025 a cidade tenha 100%
do esgoto tratado. “Avançar
na oferta de saneamento
básico exige enxergar o setor
como de fato ele é, ou seja,
essencial para a população
dada as muitas implicações
negativas que sua ausência
acarreta, como prejuízos à
saúde e qualidade de vida,
ao meio ambiente, e em
diversos setores da economia”, enfatizou a gerente da
Guaratinguetá Saneamento,
Indiara Jogas.

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL RERRATIFICADO
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 95/19 PROC. Nº 586/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de veículo novo
(Zero Km), tipo Pick-up, modelo 2019 ou mais recente para uso do corpo de bombeiros
na cidade de Lorena/SP, a realizar-se às 09h30min do dia 27 de Novembro 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE ESCOLHA DOS MEMBROS
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL – BIÊNIO 2019 A 2021
O Conselho Municipal de Assistência Social de Lorena - CMAS, representado pela
Presidente, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal 3.078 de 15
de outubro de 2015; o Regimento Interno e considerando os preceitos da Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS;
CONVOCA as entidades e organizações da Assistência Social, registradas no Conselho
Muncipal de Assistência Social para participarem do processo de escolha dos seus
representantes para a composição do Conselho - Biênio 2019 a 2021. De acordo com a
Lei Municipal 3.078 de 15 de outubro de 2017, no Artigo 3º, a Sociedade Civil que integra
o CMAS é composta por 06 (seis) membros e seus respectivos suplentes, representantes
de Instituições certificadas pelo CMAS, conforme a Tipificação Nacional nas seguintes
categorias:
- 02 representantes de usuários dos Serviços, Programas e Projetos de Proteção Básica
e Especial da Política Municipal de Assistência Social;
- 03 representantes de Instituições certificados pelo CMAS, conforme a Tipificação Nacional;
- 01 representante dos trabalhadores do setor;
No Art. 4º, da mesma lei, explicita as categorias representativas no CMAS:
I. Representantes de entidades que, sem fins lucrativos, em âmbito municipal, congreguem,
representem e defendam os interesses dos segmentos previstos na Lei Orgânica de
Assistência Social – LOAS e na Resolução 109 de 11/11/2009, do Conselho Nacional de
Assistência Social, regularmente inscrita no Conselho em tela e em funcionamento;
II. Representante de usuários, aqueles que utilizam-se dos serviços da proteção básica ou
especial prestada pela rede pública ou privada de assistência social;
III. Trabalhadores da assistência social, as pessoas que em âmbito municipal, possuem
atuação específica comprovada no campo da assistência social;
DOS CRITÉRIOS
As entidades e organizações da sociedade civil, registradas no CMAS, poderão indicar até 01
(um) candidato, por categoria representativa: representantes das entidades, representante
dos usuários e representantes dos trabalhadores da assistência social, que apresentarão
no ato do credenciamento da Assembleia as indicações do representante legal, conforme
o REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO/ENTIDADE INDICANDO O
CANDIDATO PARA ESCOLHA DO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL NO CMAS .
As entidades e organizações da sociedade civil indicarão até 02 (dois) representantes
habilitados para votarem . Quando tratar-se de representantes dos usuários da Rede
Socioassistencial Publica, poderão ser habilitados até 02 (dois) candidatos para serem
votados e até 03 (três) habilitados para votarem sendo a indicação por Serviço, Programas e
Projetos desde que comprovem o vínculo nos serviços, programas e projetos.
Os indicados a candidato a Conselheiros terão direito a voto.
DA ASSEMBLEIA
A Assembleia realizar-se-a no dia 20 de novembro de 2019, às 17h00, no Centro de
Convivência da Melhor Idade - CCMI, sito à Rua Comendador Custodio Vieira 487, Centro.
Será presidida pela Presidente do CMAS, que conduzirá os trabalhos da seguinte forma:
- O credenciamento dos candidatos e os representantes habilitados a votarem
deverão apresentar-se para o credenciamento no local da Assembleia, apresentando a
documentação exigida no item anterior: DOS CRITÉRIOS;
- Todos aqueles habilitados a votarem receberão uma cédula para votação e votarão em
dois candidatos por categoria;
- Os candidatos se apresentarão explicitando as razões de sua candidatura, bem como sua
experiência na área da Assistência Social;
- Após as apresentações os candidatos serão votados, por escrito, em voto secreto, pelos
habilitados para votarem na Assembleia;
- Os primeiros votados por categoria serão considerados Conselheiros Titulares e os demais
conselheiros suplentes, respectivamente;
- 02 (dois) representabtes de usuários dos Serviços , Programas e Projetos de Proteção
Basica e Especial da Politica Municipal de Assistência Social;
- 03 (dois)representantes de Instituições certificados pelo CMAS, conforme a Tipificação
Nacional;
- 01 (um) representante dos trabalhadores do setor;
Os membros efetivos e suplentes do CMAS serão nomeados pelo Prefeito Municipal, por
meio de Decreto Municipal. Os Conselheiros eleitos terão mandato de 02 (dois) anos e
não serão remunerados, sendo seu exercício considerado de interesse público e relevante,
permitindo uma recondução, por igual período, sendo substituídos pelos suplentes nas
ocasiões de faltas, impossibilidades de comparecimento ou quaisquer impedimentos.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os casos omissos serão deliberados pela Presidente do CMAS a qualquer tempo.
O usuário da Rede Socioassistencial pública que desejar votar ou ser votado deverá
comparecer ao Serviço, Programa e Projeto que está vinculado para receber as orientações
necessárias e realizar o requerimento para a habilitação no processo de escolha.
Lorena, 05 de novembro de 2019.
Patricia Marques Faria de Ávila
Presidente
PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 04/19 - Proc. Nº556/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da CONCORRÊNCIA
PÚBLICA 04/2019 cujo objeto é a contratação de empresa especializada em construção civil
para construção do Centro de Eventos de Lorena, que se localizará na Estrada Chiquito de
Aquino, s/n, Bairro Mondesir, com fornecimento de material, mão de obra, equipamentos
e insumos. A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos
documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de
habilitação do Edital, decide que as empresas TETO CONSTRUTORA S.A. e CONSITEC
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA foram HABILITADAS e a empresa MARPRADO
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA foi INABILITADA. Fica aberta o prazo para o cumprimento
do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O Processo encontra-se à disposição para
vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625,
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.
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Prefeitura destina Praça Anchieta
para eventos culturais em Ubatuba
Programa conta com exposições e vendas de artesanatos além de dança, teatro e música
Foto: Divulgação PMU

Letícia Noda
Ubatuba

cas”, destacou.
Ainda de acordo a presidente, o espaço, repassado na última segunda-feira (7), vai priorizar os
artistas cadastrados nos
setoriais de Cultura da
Fundação e que possuam
participação ativa.
A atual coordenadora
do setorial de Artesanato,
Marly Zucchi, explicou
o esforço articulado há
mais de dois anos. “Fizemos um projeto para o
local e, em conjunto com
a diretoria da Fundart,
elaboramos um regulamento que garanta que
o objetivo da feira não
se perca e que as regras
se mantenham, independente de quem est iver
à frente da prefeitura.
Agradeço à atual gestão
por seu compromisso com
as artes”, completa Marly.

Camila Marujo contou
que, além da feira, pensa
em um espaço cultural
amplo que inclua o conjunto de expressões artísticas como música, dança
e teatro.
Os artistas interessados
em fazer parte dos setoriais da Fundart podem
realizar sua inscrição por
meio de um formulário
online disponível no site
da Fundação.
A Fundart – O órgão
é responsável pela gestão cultural em Ubatuba.
Pioneira no Litoral Norte,
com mais de trinta anos
de atuação no campo da
cultura, a Fundação tem
por finalidade planejar e
executar a política cultural do município por meio
de programas, projetos e
atividades com foco no
desenvolvimento cultural.

Marinho assume Turismo de Guará com obras e orçamento cheio

de Isenção Fiscal, recursos
junto a iniciativa privada
para dar sustentabilidade
necessária e a mais para o
turismo da nossa cidade”.
O nome de Marinho começou a ser projetado como
novo secretário em setembro deste ano.
Há uma semana a especulação ganhou força, e a
transição vinha sendo feita
desde então.
Antes de Marinho e Pita,
a pasta era comandada por
Felício Murade, que deixou
o cargo em abril deste ano,
após determinação judicial.

A Prefeitura de Ubatuba
assinou um decreto que
destina a praça Anchieta,
localizada em frente ao
Sobradão do Porto, para
atividades culturais da
Fundart (Fundação de
Arte e Cultura). Com uma
área de 222m², o local
contará com uma feira de
artesanatos composta por
dez barracas que serão
instaladas aos sábados, a
partir das 18h e durante
feriados prolongados.
Segundo a presidente
da Fundart, Camila Marujo, “a medida tem como
objetivo fomentar o desenvolvimento turístico
e cultural, incentivando
o livre desenvolvimento
e manifestação da cultura
local”.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A secretaria de Turismo de
Guaratinguetá tem um novo
secretário desde a última
segunda-feira (7). Após cinco meses à frente da pasta,
que detém um dos maiores
orçamentos do município,
João Pita Canettieri (PSB) retornou ao cargo de vereador
e deixou a pasta para Mário
Augusto Nunes, o Marinho.
Pita, que assumiu o Turis-

O prefeito Délcio Sato destinou a Praça Anchieta para a Fundart

Ela afirmou que as atividades estão programadas
para serem iniciadas em
novembro com exposição

mo em 1 de maio, afirmou
à época que voltaria logo
para o Legislativo. A escolha pelo nome de Mário
Nunes foi feita por Marcus
Soliva (PSB), prefeito de
Guaratinguetá, que levou
em consideração o passado
político e administrativo do
novo secretário.
Marinho foi vice-prefeito
de Guaratinguetá no fim dos
anos 1990, sob a gestão de
Francisco Carlos Moreira
(PSDB), presidiu o Itaguará

e venda dos artistas. Há
também a intenção de
ter um cronograma com
outras atividades ligadas

e foi presidente do Guaratinguetá Futebol Ltda. Paralela
à vida pública, Mário Nunes
é advogado e tem escritórios
de advocacia em Guaratinguetá e São Paulo.
“A escolha foi importante,
primeiro pela afinidade que
temos com ele e pela facilidade de acesso que ele tem
com pessoas importantes
em São Paulo. O Turismo
precisa de investimentos e
parceiros que venham investir em Guaratinguetá. Tenho

à arte. “Estamos fechando
uma programação específica com música, teatro e
outras linguagens artísti-

certeza que o Marinho vai
buscar, trazer investimentos
e grandes eventos. Esse é o
foco principal do desenvolvimento turístico da nossa
cidade”, destacou Soliva.
Cenário – Financeiramente, Pita afirmou que o momento do setor é positivo.
“Temos algo em torno de R$
20 milhões em obras sendo
realizadas para o turismo.
Recentemente foi assinado o
contrato com o Dade (Departamento de Apoio ao Desen-

volvimento das Estâncias),
mais R$ 1,192 milhão para
a estrada do Gomeral. Futuramente vamos ter, já com
o Marinho, o alargamento
da calçada Dr. Martiniano,
inauguração do receptivo
turístico”.
Em entrevista, Marinho
afirmou que a busca por recursos por meio do Dade ou
de outros fundos que fomentam o investimento no setor
será feita. “Podemos buscar,
por meio do Fundo de Apoio

