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Xeroso assume após queda de 
liminar que assegurava Teca
Prefeita deve recorrer para voltar ao cargo; autor de denúncia nega perseguição

Rafael Rodrigues
Piquete

A semana foi de turbilhão 
político em Piquete. A prefeita 
Ana Maria de Gouvêa, a Teca 
(PSB), foi retirada do cargo 
após decisão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, que 
cassou a liminar (decisão 
provisória) que a mantinha no 
comando do Executivo desde 
outubro do ano passado. 

Em junho de 2018, Teca 
passou por um processo de 
cassação na Câmara da cida-
de, e depois de quatro meses 
afastada conseguiu voltar 
ao cargo com uma decisão 
liminar. Com a decisão, o vice-
-prefeito Agnaldo de Almeida, 
o Xeroso (MDB), assumiu o 
cargo na última quarta-feira.

O presidente da Câmara, 
Mario Celso de Santana (PSD), 
autor da denúncia que cassou 

o mandato da prefeita, disse 
que desde que Teca havia vol-
tado para o cargo, aguardava 
a avaliação do desembargador 
do TJSP sobre as argumen-
tações do Legislativo. “Eu 
compreendo que foi justa a 
decisão, mas agora teremos 
que aguardar os procedi-
mentos do TJ porque ela com 
certeza recorrer da decisão”.

Santana rebateu criticas de 
que a cidade poderia parar 
com a “dança das cadeiras” 
no Executivo. Na avaliação do 
parlamentar, a cidade já está 
parada com a administração 
Teca Gouvêa. “Com relação 
à cidade, o desenvolvimento 
infelizmente está parado, 
porque a prefeita praticamen-
te abandonou o município, 
principalmente a limpeza”, 
afirmou.

Cassação – Em setembro 
de 2018, o presidente da Câ-

mara, Mário Celso de Santana 
(PSD), denunciou que a Prefei-
tura não estava prestando os 
devidos cuidados de preser-
vação e manutenção com um 
centro de educação ambiental, 
duas escolas municipais, uma 
academia ao ar livre e um 
posto de saúde. Na época, 
Teca afirmou que a denúncia 
era falsa e fazia parte de uma 
perseguição política.

Depois de quatro meses 
afastada do cargo, o Tribu-
nal de Justiça determinou a 
suspensão da cassação. De 
acordo com o parecer, não 
foi identificada nenhuma 
omissão ou outra forma de 
irregularidade por parte da 
prefeita na administração do   
patrimônio público.

Outro lado – Por telefone, 
Teca disse que vai recorrer 
da decisão, mas não soube 
dizer sob quais argumentos. 
“Vamos ter que recorrer e não 
sei quanto tempo vai demorar 
para que tenhamos a solução, 
porque agora depende da 
Justiça”.

Ela voltou a reforçar que seu 
afastamento é motivado por 
perseguição política. “É uma 
situação de ordem política. 
Eu tenho minha consciência 
tranquila que estou fazendo as 
coisas para melhorar a cidade. 
Eu nunca vi uma situação”, 
finalizou.Teca Gouvêa deixou a Prefeitura após decisão judicial que derrubou liminar; Xeroso volta a assumir
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Análise do TCE revela falhas em contas de vinte municípios
Relatório bimestral analisa gestão orçamentária e fiscal em todo estado; falta de adequação pode gerar multa

Lucas Barbosa
Regional

Um relatório divulgado 
pelo TCE (Tribunal de Contas 
do Estado), no último dia 16, 
revelou que vinte cidades 
da RMVPLN (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) estão em 
situação de risco devido ao 
comprometimento de suas 

gestões fiscais e orçamen-
tárias. O levantamento, que 
analisou as receitas e des-
pesas do primeiro bimestre 
do ano, busca alertar os 
prefeitos sobre a necessidade 
de adotarem medidas que 
garantam o equilíbrio finan-
ceiro dos municípios.

Para verificar até que 
ponto as cidades paulistas 
estão respeitando à LRF 

(Lei de Responsabilidade 
Fiscal), o TCE solicitou em 
março que 644 prefeituras 
encaminhassem seus dados 
administrativos fiscais e 
orçamentários referentes a 
janeiro e fevereiro, mas 156 
municípios não enviaram 
as informações, correndo o 
risco de futuramente serem 
penalizados pela Justiça. A 
lista das cidades que não 

Tribunal de Contas do Estado, que lançou avaliação sobre condições das prefeituras; Vale do Paraíba recebeu alerta para seis municípios

atenderam à solicitação não 
foi divulgada pelo TCE.

Após analisar os números 
enviados por 488 prefeituras, 
como os valores de suas des-
pesas com servidores e com 
a aplicação de investimentos 
no setor da educação, o órgão 
descobriu que 427 estão em 
situação de risco. 

De acordo com o TCE, os 
cinco principais motivos 

que colocam as cidades em 
situação de vulnerabilidade 
frente à LRF são o descum-
primento de metas fiscais, 
falhas na arrecadação, dé-
ficit financeiro, erros nos 
investimentos previdenciá-
rios e a incompatibilidade 
das metas estabelecidas em 
suas LDO’s (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e LOA’s (Lei 
Orçamentária Anual). 

No comunicado enviado 
na última semana às pre-
feituras, o TCE utilizou dois 
incisos para classificar a 
situação de alerta de suas 
contas. O primeiro aponta 
“insuficiência de receita 
que poderá comprometer o 
cumprimento das metas de 
resultado primário ou nomi-
nal estabelecidas no Anexo 
de Metas Fiscais” (trecho do 
comunicado). As cidades da 
RMVPLN que se enquadram 
neste cenário são Arapeí, 
Areias e Bananal.

O segundo inciso revela 
“a existência de fatos que 
comprometem os resultados 
dos programas, com indícios 
de irregularidades na gestão 
orçamentária” (trecho do co-
municado). As prefeituras da 
região que se encaixam neste 
apontamento são Caçapava, 
Caraguatatuba, Guaratin-
guetá, Ilhabela, Lagoinha, 
Paraibuna, Pindamonhan-
gaba, Redenção da Serra, 
Santo Antônio do Pinhal, São 
Luís do Paraitinga, Taubaté 
e Ubatuba. 

Em situação ainda mais 

preocupante, se enquadran-
do nos dois incisos, aparecem 
Igaratá, Jacareí, Natividade 
da Serra e Nazaré Paulista. 

Já na contramão da maio-
ria das cidades do estado, 
o TCE não encontrou pro-
blemas nas gestões fiscais e 
orçamentárias de 61 municí-
pios, sendo 15 da RMVPLN. 
São eles Aparecida, Canas, 
Cachoeira Paulista, Campos 
do Jordão, Cruzeiro, Cunha, 
Lavrinhas, Lorena, Piquete, 
Potim, Queluz, São José dos 
Campos, Silveiras e Tre-
membé. 

Além de demonstrar pre-
ocupação com a situação 
averiguada na RMVPLN, 
o diretor regional do TCE, 
Sidney Sarmento, alertou 
os prefeitos da região sobre 
a necessidade de tomarem 
medidas para reverterem 
este cenário. “Esta avaliação 
objetiva motivar as prefei-
turas a repararem os erros 
que comprometem suas ges-
tões fiscais e orçamentárias. 
Caso os relatórios seguintes 
apontem que não houve 
uma correção, os prefeitos 
poderão ser punidos pelo 
descumprimento da LRF. 
Além de multas, eles estarão 
sujeitos a terem suas contas 
reprovadas ou até mesmo 
serem denunciados ao Mi-
nistério Público”. 

A expectativa do TCE é 
que o resultado do próximo 
balanço fiscal, referente às 
contas de março e abril, seja 
divulgado até o fim de junho.
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Bastidores da Política

Teca Gouvêa

Aparecida - Uma parceria entre o 
programa de estágio Seres (Soluções 
e Empreendimentos Realizados por 
Estagiários de Sucesso) e a Prefeitura 
de Aparecida é destaque em abril, após 
ser premiada no evento Melhores Pro-
gramas de Estágio. O serviço passou 
por avaliação do CIEE (Centro de 
Integração Empresa-Escola), concor-
rendo com 1.200 empresas nacionais 
de pequeno, médio e grande portes, 
públicas e privadas. O programa de 
Aparecida foi o melhor avaliado pelos 
próprios estagiários, ouvidos pelo 
CIEE, sobre as atividades desenvol-
vidas diariamente, além de ações de 
qualificação dos adolescentes. Um 
exemplo para outras cidades na pre-
paração e facilitação dos jovens em 
busca do mercado de trabalho.

Cachoeira Paulista - A semana aca-
bou com o prefeito Edson Mota (PR) quase 
pedindo música no Fantástico, devido ao 
acúmulo de processos e derrotas judiciais 
que vem sendo noticiado. Não bastasse o 
risco de perder o cargo, ao lado de 12 ve-
readores, por contratação ilegal de comis-
sionados na Prefeitura (os parlamentares 
foram indiciados devido à aprovação do 
projeto), estar próximo de ver sua maior 
promessa de campanha ruir (no palanque, 
Mota gritou para quem quisesse e não 
quisesse ouvir que salvaria a Santa Casa, 
que passa por leilão), agora, o prefeito 
foi condenado em primeira instância a 
devolver verba investida em obra, ainda no 
período em que prefeiturou em Silveiras. 
O motivo? O investimento, de acordo com 
o MP, atendeu um único e ilustre morador: 
seu próprio filho!!!

Dose dupla

Paulo Fenille e o deputado Jorge Caruso entre Caruso (Pai) e Robson Goulart 

Agenda positiva
A Câmara de Lorena reagiu po-

sitivamente esta semana aprovando 
vários projetos do Executivo, que 
buscam organização da cidade; um 
deles foi o estacionamento rota-
tivo - Zona Azul, outro, a criação 
do Controle Interno da Prefeitura 
- para trabalhar as prestações de 
contas em conexão com o Tribunal 
(funcionários consursados). Tam-
bém foi aprovada a facilitação dos 
contribuintes para acertarem seus 
débtos com a fazenda municipal no 
cartório, ao invés da Justiça, e por 
último a criação do Arquivo Públi-
co, uma maneira de se preservar a 
documentação do município dentro 
de nova metodologia.

Os contrários - Nem tudo foi céu 
de brigadeiro na sessão de Câmara; 
enquanto a maioria dos vereadores 
entenderam a relevância dos projetos, 

a figura 'santíssima' do oposicionista, 
o filho do professor Vieira (figura e 
família marcante no martírio finan-
ceiro e moral do governo do ex-pre-
feito Paulo Neme) influenciou Tão 
Silva-Vieira, Fabio Longinho-Vieira 
e Samuel da Canção Nova-Vieira. 
Os discursos, os eleitores de Lorena 
já sabem... Resumindo, vai faltar 
altar para esses 'santos' protetores da 
escória política da 'região'. Pergun-
tem ao mandraque que vai afundar 
o palanque eleitoral do 'candidato'!!!

Bloqueio de bens
Decididamente a 'maré' não anda 

boa para Edson Mota, ex-prefeito 
de Silveiras e agora de Cachoeira 
Paulista. Se não bastasse o risco 
iminente de ter o mandato cassado 
a qualquer momento, esta semana 
explodiu outro de seus BO's. A 
Justiça deliberou bloquear 'parte 
de seus bens' por ter pavimentado e 
estendido a rede de água, esgoto e 
energia elétrica em uma das ruas de 
Silveiras. Nada de mais se nesta rua 
não tivesse apenas uma residência e 
cujo morador fosse seu próprio filho. 
Ah! dessa vez, ou melhor, nesta 
improbidade, seu filho dançou junto.

Filme repetido
A Câmara de Piquete, que pese 

sua baixa avaliação entre os elei-
tores, garantiu mais um desgaste 
político na cidade, retomando o 
afastamento da prefeita Teca Gouvêa 

de seu mandato. 
Ela, que chegou a 
permanecer afas-
tada por quatro 
meses da função, 
havia retornado 
ao cargo por for-
ça de liminar, até 
que o mérito da 
ação do Legis-

lativo fosse julgado. Nesta segun-
da-feira, o expediente na Prefeitura 
iniciou com 'queda de braços' da 
prefeita contra seu vice, Agnaldo 
de Almeida - o Xeroso, que chegou 
para assumir o cargo com uma lista 
de demissionários embaixo do bra-
ço. Sob a alegação de que não havia 
sido notificada formalmente, Teca 
levou até na quarta-feira para 'limpar 
as gavetas'...

Por 8 votos a 2...
Perdeu quem apostou que o 

vereadores de Guará não abririam 
investigação sobre os BO's de Pe-
dro Sannini, na Câmara. Apesar do 
próprio Pedro Sannini ter votado 
contra (é claro), seguido pelo colega 
Marcos Evangelista, oito vereado-

O deputado Jorge Caruso (MDB), entendendo a necessidade de re-
presentatividade do Vale do Paraíba e Litoral Norte, firmou parceria com 
o assessor parlamentar Paulo Fenille, que passa integrar a equipe de seu 
gabinete - representado e endossado por cerca de 22 prefeitos da região. 
Fenille, que já atuou de forma relevante junto aos deputados Marco 
Bertaiolli e Elio Nishimoto, vai trabalhar na interlocução dos deputados 
Baleia Rossi (federal) e Caruso (estadual) com os municípios, e atendi-
mentos às lideranças políticas de Região Metropolitana como vereadores 
e prefeitos na captação de recursos e projetos junto aos governos.

res foram enfáticos pela abertura 
de investigação na Comissão de 
Ética, formada por Márcio Almeida 
(presidente), Fabrício da Aeronáu-
tica (relator) e Marcos Evangelista 
(membro) já apelidado de pizzaiolo 
- por ter votado para que a denúncia 
terminasse em pizza. Agora, o mer-
cado de apostas se divide entre as 
três consequências: arquivamento, 
advertência escrita ou suspensão por 
trinta dias da vereança.

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

Marcelo da Santa Casa e o secretá-
rio de Desenvolvimento Social de 
Guará - Arilson Pereira, ainda que o 
churrasqueiro seja o próprio prefeito 
de Guará Marcus Soliva...

O que muitos querem...
...saber é o que poucos sabem 

em Cachoeira Paulista: a identidade 
dos dois afortunados que pretendem 
arrematar o prédio da Santa Casa no 
leilão, que está em curso na Justiça 
do Trabalho. Parece que a ideia em 
ter a própria Santa Casa de inquilina 
não assusta nem o investidor de per-
to, muito menos o de longe - onde 
as águas salgadas banham o quintal 
de sua casa...

Prazo de validade
Rola entre os bem informados 

do governo de Marcus Soliva que 
não será apenas as pastas do Pla-
nejamento e Turismo que estará 
virando o próximo semestre com 
novos secretários. Comenta-se que 
aquele saliente que comanda uma 
das secretarias mais ligadas à classe 
C da população encontra-se com 
prazo de 'validade vencimento' na 
administração. Ah! Bolão de apostas 
está disponível pelos corredores da 
municipalidade de Guaratinguetá...

Campanha indireta
Têm prefeituráveis em Pinda se 

diversificando para atrair a atenção 
dos eleitores. Comenta-se que Luiz 
Rosas anda pegando até filas sem 
necessidade para acenar para torci-
da; Rafael Moreira, quer dizer, Goffi, 
tem feito do plenário da Câmara um 
palco de homenagens nas sessões 
solenes - a exemplo do Dia Mundial 
dos Escoteiros - para reforçar sua 
popularidade. Perguntem ao Dito 
Bala do Bombaça!!!

Dose dupla
Dois antigos problemas que 

prejudicam o cotidiano das famílias 
de Pinda estão próximos de serem 
resolvidos. O gabinete do prefeito 
divulgou que estão em fase final 
a reforma do Pronto Socorro e as 
obras de modernização do sistema 
de captação de águas pluviais do 
bairro Boa Vista. Investimento de 
mais de R$ 2 milhões para ampliar o 

Balaio dos Vieiras

dobro do espaço de atendimento do 
Pronto Socorro, que inclui implan-
tação de elevadores, ala exclusiva 
infantil, ampliação do estaciona-
mento e melhores instalações para 
os funcionários. Já a obra no Boa 
Vista, acompanhada de perto pelo 
prefeito Isael Domingues, será res-
ponsável por conter alagamentos 
na região, solucionado o problema 
que há décadas castiga os moradores 
com a substituição das tubulações e 
melhorias na rede de esgoto. 

 
“Sob nova direção”

Foi motivo de alívio pelas ruas 
de Ubatuba a decisão do prefeito, 
Délcio Sato (PSD), em intervir na 
administração da Coambiental, 
responsável pelo sistema de coleta 
e tratamento de esgoto na região 
da Praia Grande. Há mais de uma 
década os moradores cobravam que 
a ‘empresa’ qualificasse e ampliasse 
sua atuação pelo bairro. Se não bas-
tasse a ineficiência do serviço, Sato 
verificou que além de deficitária 
financeiramente, as prestações de 
contas não estavam acontecendo, o 
que motivou a intervenção munici-
pal no Coambiental como garantia 
de avanços na rede de tratamento de 
esgoto da Praia Grande.

Touro mecânico 
Parece que ser secretário da 

Prefeitura e Ubatuba, em alguns 
casos, é como estar montado num 
‘touro mecânico’. Comenta-se que 
o prefeito Délcio Sato não hesita em 
promover mudanças em seu corpo 
de comissionados para garantir o 
desempenho de sua administração. 
Apesar de algumas críticas sobre a 
quantidade de mudanças que ocor-
reram em seu governo, Sato ganha 
o apoio das principais lideranças do 
município em sua postura, por exigir 
que os servidores desempenhem um 
trabalho condizente com a importân-
cia de seus cargos. Ah! Disseram que 
a atitude de Sato também evidencia 
que nenhum comissionado tem “ca-
deira cativa” em sua gestão, sendo 
necessário que “mostre serviço”.

Minuto de fama
Quem observa o atual quadro 

de prefeituráveis de Lorena, em 
comparação ao que mostram as pes-
quisas mais confiáveis da cidade, já 
sacaram que ainda não foi revelado 
nenhum nome com possibilidade de 
êxito nas urnas. Segundo a turma da 
Praça, os 'notáveis' que desfrutam 
do 'minuto de fama' no Facebook do 
Plinio Figueira, não condizem com 
a realidade da maioria dos eleitores, 
que desta vez, querem saber do 
passado e presente para garantir o 
voto certo. Ventos dos corredores 
dão conta que a vice-prefeita teria 
admitido precipitação em sua decla-
ração em não disputar a sucessão...

Lucas Barbosa
Ubatuba

Contado com a indicação do CMT 
(Conselho Municipal de Turismo), 
o prefeito de Ubatuba, Délcio Sato 
(PSD), anunciou na última terça-fei-
ra que Potiguara do Lago, 36 anos, 
assumirá o cargo de secretário de 
Turismo na próxima segunda-feira. 
Para o novo chefe da pasta, seu 
principal desafio será promover 
uma maior integração entre poder 
público, empresários e moradores 
que se mantêm financeiramente 
através do ramo turístico.

Em medida inédita, a Prefeitura 
solicitou no fim de março que o 
CMT participasse do processo 
de escolha do novo secretário de 
Turismo, cargo vago no último dia 
22 devido à saída de Luiz Bischof.

Coube ao secretário de Governo, 
Alessandro Palhares, a missão de 
assumir interinamente o Turismo 
e buscar um substituto.

No dia 25 de março, Palhares 
participou de uma reunião com 
22 membros do CMT, definindo 
detalhes do processo de indicação 
de um novo comandante para a 
pasta. No encontro foi estabelecido 
que os interessados em disputarem 
o cargo deveriam dominar o idioma 
inglês, conhecerem as leis e pro-
cessos burocráticos do setor, não 
serem servidores comissionados e 
saberem a história e características 
turísticas do município.

Após ter seu currículo aprovado, 
Potiguara recebeu cerca de 70% 
dos votos de aprovação do CMT. 
Na sequência, a indicação popular 
foi aceita pelo chefe do Executivo.

Nascido em Ubatuba e formado 
em Administração com Habilitação 
em Hotelaria e Turismo, Potiguara 
atuou por três anos no CMT, che-
gando a presidir a organização 
civil. Ele também é guia de turismo 

profissional credenciado pelo 
Governo Federal.

Potiguara revelou suas princi-
pais metas para a secretaria, que 
conta com um orçamento anual 
de cerca de R$ 700 mil. “Buscarei 
implantar os projetos do Plano 
Municipal de Turismo através 
de parcerias público-privadas e 
captação de recursos estaduais 
e federais. Fomentar o receptivo 
de mais navios e turismo na baixa 
temporada, com festas e Turismo 
de Base Comunitária. Também, 
integrar a trade turístico com a 
gestão pública, trabalhando de 
forma conjunta. Turismo não se 
faz sozinho, é necessário o envol-
vimento de muitos agentes, e em 
especial em Ubatuba este assunto 
é nossa principal vocação”. 

Além de demonstrar sua con-
fiança com o novo membro do 
primeiro escalão do Executivo, o 
prefeito Délcio Sato ressaltou a 
importância do processo de indi-
cação popular. “A participação do 
CMT neste trâmite foi fundamen-
tal para uma escolha transparente, 
democrática e que atende aos 
anseios do setor turístico de nossa 
cidade. Agora é trabalhar”.

Destaque – Com uma média de 
visitação de mais de um milhão de 
turistas por ano, Ubatuba abriga 
mais de cem praias e outros atra-
tivos turísticos como o Aquário e a 
sede do Projeto Tamar. Em 2018, 
um levantamento da Revista Bula 
elegeu a cidade litorânea como a 
14ª mais bonita do País.

Segundo dados do formulário 
anual do Ibram (Instituto Brasi-
leiro de Museus), Ubatuba foi em 
2018 o município da RMVPLN 
(Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) que mais 
recebeu visitantes, ultrapassando 
a marca de pouco mais de 1,4 
milhão.

Prefeito Sato anuncia 
nome para comandar 
secretaria de Turismo
Potiguara do Lago assume pasta considerada 
primeira linha para atual gestão em Ubatuba

O prefeito Délcio Sato anuncia Potiguara do Lago para secretaria de Turismo 

Foto: Divulgação PMU
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Leilão da Santa Casa não recebe lances e 
hospital segue sob incógnita em Cachoeira
Venda tenta arrecadar recursos para pagamento de dívidas trabalhistas; pregão virtual não atrai interessados  

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

Considerada pela Justiça 
a principal alternativa para 
o pagamento das dívidas 
trabalhistas de cerca de 
duzentos ex-funcionários 
da Santa Casa de Cachoeira 
Paulista, o leilão do pré-
dio não recebeu nenhum 
lance na tarde da última 
terça-feira. A meta inicial 
de arrecadação do pregão 
representava quase a me-
tade do déficit do hospital, 
que supera R$ 11 milhões.

Há mais de uma década 
sob intervenção municipal e 
mergulhada em uma grave 
crise financeira, a direção 
da Santa Casa, desde 2014, 
é alvo de uma ação coletiva 
de ex-empregados que co-
bram o pagamento de seus 
direitos trabalhistas.

Buscando uma solução 
para o caso, desde o ano 
passado a Justiça, através 
da Vara do Trabalho de 
Lorena, e a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Edson Mota (PR) 
discutiam alternativas para 
o fim do impasse. 

Após ser comunicado 
que o Executivo não possui 
condições financeiras para 
a quitação do débito, o Ju-
diciário ordenou no último 
dia 8 o leilão do prédio, 
que conta com uma área de 
pouco mais de 9 mil m². A 
notícia causou preocupação 
pelas ruas de Cachoeira, já 
que o prédio abriga o único 
hospital do município. A ex-
pectativa era que o pregão 
angariasse recursos para o 
pagamento de pelo menos 

parte da dívida com os 
ex-funcionários, o que não 
ocorreu.  

Realizado através do site 
‘Lance Judicial’, o leilão 
estabelecia que o prédio 
do hospital possui um valor 

de R$9.653.600. Buscando 
atrair interessados, o leilo-
reiro fixou um lance inicial 
de R$5.792.160. Aberto às 
13h da última terça-feira, 
o pregão não contou com 
nenhum interessado.

Após o resultado nega-
tivo, o Judiciário deverá 
estipular nas próximas 
semanas a data e o valor 
do lance inicial para um 
novo leilão. 

Prefeitura – Procurada 
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Edson Mota, que ainda acredita na tentativa de impedir perda de prédio

pela reportagem do Jornal 
Atos, a secretaria de Negó-
cios Jurídicos informou que 
o resultado do leilão já era 
esperado. 

Além de aguardar o julga-
mento de um recurso que 

tenta evitar o leilão, o Execu-
tivo revelou ainda que está 
analisando alternativas para 
tentar solucionar o impasse, 
mas se pronunciará apenas 
quando algumas delas for 
concretizada.

Entrada do Pronto Socorro de Cachoeira Paulista, anexo à Santa Casa; com dívidas, prédio passa por leilão

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019 – PROC. 99/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a aquisição de generos 
alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude na realização dos 
programas efetuados pela Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Saúde 
e SADS. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, por meio deste, na data de 29/04/2019, fazem a 
juntada da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS 
E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO da empresa H. M. A. DA SILVA LORENA, conforme exigido 
em edital, sendo assim HABILITADA.
Os autos do processo estão 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 47/19 PROC. Nº 241/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
prestação de serviços de restauração ecológica em plantio total e de enriquecimento 
(preparo do solo, plantio e manutenção), de 19 (dezenove) hectares de área, no parque 
ecológico do Taboão do município de Lorena/SP, a realizar-se ás 9h30min do dia 16 de 
maio de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal 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, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br

 PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Termo de 
Ratificação do processo acima referido, onde lê-se “Processo nº 655/18” leia-se Processo 
nº 6180/18”, onde lê-se “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de informática relativos à disponibilização do Sistema Integrado de Multa – SIM e 
a execução de rotinas relativas para o processamento de multas de trânsito referentes ao 
município de Lorena” leia-se “Contrato a prestação dos serviços técnicos de informática 
relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento 
de multas de trânsito referentes ao município de Lorena”. O restante permanecerá o mesmo

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão: PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/19 - PROC. Nº 57/19.

O Município de Lorena-SP torna público a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de sistema semafórico e serviços de instalação de cabeamento aéreo.
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 31/2019 PROC. Nº 160/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de consumo e permanente, para atender as 
necessidades da Vila Vicentina Sagrada Família, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ: 03.440.213/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 10, 12.
VALOR TOTAL: R$ 1.415,00 (um mil quatrocentos e quinze reais).
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2019.

Semana em Ubatuba tem Carreta da mamografia

A carreta da mamogra-
fia chega em Ubatuba na 
próxima terça-feira e segue 
com atendimentos até o 
dia 9 de maio. O veículo 
equipado com mamógrafo 
e ultrassom estacionará na 
Praça de Eventos do Centro 
de Ubatuba, na próxima se-
gunda-feira, para realização 
dos testes de energia e dos 
equipamentos.

Mulheres de 35 a 49 anos 
devem procurar o posto de 
saúde e solicitar o enca-

Da Redação 
Ubatuba

minhamento médico para 
realizar a mamografia. É ne-
cessário levar ainda o cartão 
SUS e o RG. Já as mulheres 
acima de 50 anos precisam 
apresentar apenas o RG e o 
cartão SUS.

Serão distribuídas cin-
quenta senhas de segunda a 
sexta-feira para atendimento 
no mesmo dia, das 9h às 18h, 
e aos sábados, 25 senhas, 
para atendimento das 9h 
às 13h.

Nos dias 10 e 11 de maio 
serão convocadas somente 
pacientes que necessitarem 
de exames adicionais.

Estação Cultural Hip Hop 
tem shows e oficinas no 
CEU das Artes em Guará

Guaratinguetá recebe 
o Estação Cultural Hip 
Hop neste domingo, com 
apresentações musicais 
e oficinas de breaking e 
grafite. O evento tem ati-
vidades das 10h às 19h e 
conta com lojas de roupas 
e acessórios da Feira Hype, 
roda de break, batalha de 
rap e skate.

Os artistas Raiz e Resis-

tência, Dalia Flor, B. Boybyel, 
Denis MC, Banca do Loko e 
DJ Rboy se apresentam na 
primeira edição do festival, 
uma proposta inédita da 
secretaria de Cultura para 
2019, organizado pela Célio 
Lopes Produções Culturais.

Com entrada franca, a 
Estação Cultural Hip Hop 
será realizada no CEU das 
Artes, à avenida Professor 
João Rodrigues Alckimin, 
nº 1.589, no bairro Parque 
do Sol.

Da Redação
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SECRETARIA DE
SEGURANÇA
E MOBILIDADE
GUARATINGUETÁ

 Comportamento seguro para o Motociclista 
- Mantenha os pneus calibrados conforme o manual do veículo

- Nunca deixe de utilizar a luz indicadora da direção (seta)

- Mantenha distância segura do veículo a frente

- Realize ultrapassagens pela esquerda

- Use capacete com a viseira abaixada

- Nunca dirija após ingerir bebida alcoólica

- Respeite os limites de velocidade

- Use roupas claras ou cores fortes para ser visto com facilidade 

pelos demais condutores

segurança nas m
ãos d

e to
dosTRÂNSITO

Segurança no

  Mais de40.000 mortes
  por ano no Brasil

vítimas de Acidentes de Trânsito 


